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VOORWOORD 

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

Het doei van het onderzoek- en ontwikkelingsprogramma is het ontwikkelen van 
ge.integreerde 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 doet verslag van extractieproeven van zware metalen uit 
een drietal met metalen verontreinigde baggerspeciemonsters met behulp van zoutzuur 
en citroenzuur. 

Bij extractie met citroenzuur werden zeer lage extractierendementen verkregen. 
Extractie met zoutzuur, bij pH waarden van 0,5 en 1, leidde eveneens tot teleurstel- 
lende resultaten. Voorbehandeling van het materiaal door beluchting leidde tot een 
aanzienlijke verbetering. 
Tevens is de relatie tussen de mate van extractie en de contact-tijd, welke varieerde 
van 1 uur tot 42 dagen, onderzocht. Na een contact-tijd van ongeveer een week 
werden er geen verbeteringen van het eindresultaat meer bereikt. 

Verder is gebleken dat er bij extractie van baggerspecie ten opzichte van tenestische 
bodems een hoog zuurverbruik optreedt, hetgeen is te verklaren door het hogere 
kalkgehalte van waterbodems. Daarnaast ontstaan er als produkten een sterk zuur 
uitgemergeld bodemmateriaal alsmede flinke hoeveelheden na te behandelen afvalwa- 
ter en afvalzuur. 

Om bovenstaande redenen en de financiële consequenties van het hoge zuurverbruik 
is besloten in de tweede fase van het POSW af te zien van extractie van baggerspecie 
met zoutzuur of citroenzuur, uitgezonderd de extractie van verontreinigde grove 
deelstromen na hydroqclonage. 



Het project is uitgevoerd door dr. J. Joziasse, J.G.H. Brouwer en W.G van Manvijk 
van MET-TNO te Apeldoorn. Aan het project is financieel bijgedragen door het 
Speerpuntprogramma Bodemonderzoek, door TNO en door het POSW. Vanuit het 
POSW is het project begeleid door ondergetekende. 

Lelystad, 1992 
namens het POSW 
ing. F.M. Schotel 
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Samenvatting 

In dit rapport worden de resultaten van een tweetal eerdere TNO-rap- 
porten gebundeld: rapport 90-320 van september 1990 en rappon 91-040 van ja- 
nuari 1991. 
Beschreven wordt het TNO-aandeel van een project, dat samen met PBI (Project- 
bureau voor Industrieel Afval) is uitgevoerd. Het doel van het project is het on- 
derzoeken van de mogelijkheden tot reiniging van een drietal 
waterbodemmonsters door middel van extractie. De monsters zijn 
1. bovenloop van Dommelspecie na hydrocyclonage (monster genomen in de na- 

bijheid van 's-Hertogenbosch), 
2. bovenloop van specie uit de Malburgerhaven in Arnhem en 
3. niet-gehydrocycloneerde specie uit het Julianakanaal (havenmond in Stein). 
De monstername is geschied onder verantwoordelijkheid van RIZA (indertijd 
DBWRIZA), dat ook een coördinerende rol in het project heeft vervuld. De 
monstervoorbewerkmg en -karakterisering is verzorgd door TNO. Het onderzoek 
van PBI is gericht op extractie van de metalen met zuur en complexvormer 
(EDTA) door middel van reinigingsprocédé's ontwikkeld door PBI en de TU 
Eindhoven. 

Het TNO-onderzoek is vooral gericht geweest op een tweetraps- of cascade-ex- 
tractie met zoutzuur. De resultaten die met deze methode werden verkregen waren 
teleurstellend. Vervolgens is de invloed van beluchting als voorbehandeling voor 
een exbactie nagegaan. De (ééntraps) extractierendementen bleken na beluchting 
aanzienlijk te worden verhoogd. Een aanvullende beluchting bij verlaagde pH 
@H 4) bleek geen extra verhoging van de extractierendementen op te leveren, 
evenmin als het toevoegen van NaCI. 

Naar aanleiding van deze resultaten is door middel van een aantal aanvullende 
experimenten de invloed van de beluchtingsduur op de extractierendementen M- 
gegaan. Ais extractiemiddel is zoulzuur gebruikt (pH 1, extractieduur 1 uur). De 
resultaten van deze experimenten wijzen uit, dat het grooute deel (in het algemeen 
70 à 90%) van het beluchtingseffect binnen de eerste 24 uur wordt verkregen. 

Tenslotte zijn enkele oriënterende experimenten uitgevoerd met citroenzuur (con- 
centratie 0,Ol en 0,l mol per liter slib) als extractiemiddel. Hierbij zijn zeer lage 
extractierendementen verkregen. Alleen bij de Dommel bovenloop zijn voor Cd, 
Pb en Zn rendementen van 20 à 40% gevonden; de overige rendementen bedroe- 
gen maximaal circa 10%. 
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1 Inleiding 

Het grote aantal plaatsen waar waterbodems verontreinigd zijn heeft tot 
gevolg dat het op verantwoorde wijze bergen of nuttig gebruiken van baggerspe- 
cie vaak een moeilijk oplosbaar probleem vormt en dat het aquatisch leefmilieu 
ernstig wordt bedreigd, hetzij op korte, hetzij op langere termijn. Afgezien van 
milieuhygiënische redenen is het baggeren van waterwegen en waterlopen nood- 
zakelijk om nautische redenen en om redenen van waterkwantiteiîsbeheer. Hierbij 
komt een zeer grote hoeveelheid verontreinigde baggerspecie vrij, die onder een 
verantwoord milieubeheer niet in zee of op land mag worden verspreid. 

Het bergen van de verontreinigde specie in speciaal aangelegde depots, op land of 
onder water, heeft de volgende nadelen: 
- niet alle specie is van een zodanige kwaliteit, dat berging zonder meer moge- 

- de specie komt soms vrij op een grote afstand van het depot, zodat de trans- 

- strijdigheid met het beleid, dat is gericht op zoveel mogelijk hergebruik van 

lijk is; 

portkosten hoog zijn; 

afvalstoffen. 

Om de hoeveelheid baggerspecie die kan worden hergebruikt of zonder grote be- 
zwaren in het milieu kan worden gebracht te vergroten, komt het inzetten van 
verwerkingsmethoden in aanmerking. 

Een reeds in de praktijk toegepaste methode om het volume van het meest veront- 
reinigde materiaal te beperken is hydrocyclonage. Hierbij wordt de specie ge- 
scheiden in een bovenloop (“fijne fractie”) en een onderloop (“grove fractie”). De 
verontreinigingen worden in het algemeen grotendeels geconcentreerd in de bo- 
venloop, die vervolgens wordt ontwaterd. De onderloop is vaak voldoende 
“schoon” om in het milieu te worden gebracht of nuttig te worden gebruikt als 
bijvoorbeeld ophoogmateriaal bij de aanleg van dijken of wegen. 

Ais de onderloop nog teveel verontreinigd is, kunnen methoden worden ingezet 
om de verontreinigingen hieruit (of eventueel uit de oorspronkelijke specie) te 
verwijderen. Allereerst kan worden getracht door het inzetten van een extra fysi- 
sche zuiveringsstap (bijvoorbeeld opstromen) de concentratie van verontreinigin- 
gen in de onderloop na het hydrocycloneren verder te verlagen. Ais dal niet 
afdoende is, komen chemische of biologische methoden in aanmerking. Hierbij 
moet onderscheid worden gemaakt tussen verschillende methoden, waarvan de 
toepasbaarheid en het ontwikkelingsstadium vooral afhankelijk is van het type 
verontreiniging: organisch of anorganisch. Zo verkeert het verwijderen van orga- 
nische verontreinigingen door middel van biodegradatie in een ontwikkelingssta- 
dium, dat verder gevorderd is dan het verwijderen van zware metalen of 
organische microverontreinigingen door middel van uitloging (extractie). 
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Toepassing van hydrocyclonage heeft alleen zin, als er een voldoende hoog per- 
centage van de specie als onderloop kan worden afgescheiden en als deze onder- 
loop voldoende “schoon” is, respectievelijk gemakkelijker kan worden gereinigd 
dan de volledige specie (zonder hydrocyclonage). Het reinigen van specie is een- 
voudiger naarmate de specie relatief minder kleine deeltjes bevat. Het gehalte aan 
kleine deeltjes neemt toe in de volgorde: (1) onderlwp, (2) niet-gehydrocyclo- 
neerde specie, (3) bovenloop. 

Het onderzoek dat in dit rapport wordt beschreven is erop gericht om de mogelijk- 
heden na te gaan van extractie van metalen met zuur uit volledige (niet gehydro- 
cycloneerde) baggerspecie (één monster) en uit de bovenloop (kleine- 
deeltjesfractie) van gehydrocycloneerde baggerspecie (twee monsters). Het be- 
handelen van de bovenloopmonsters is op voorhand als vrij lastig te kwalificeren 
door het hoge percentage aan kleine deeltjes. Het probleem van het reinigen van 
slib met een hoog gehalte aan kleine deeltjes wordt enerzijds veroorzaakt doordat 
de afscheiding van kleine deeltjes uit een vloeistof moeilijker is dan van grotere 
deeltjes, anderzijds doordat de metalen sterker zijn gebonden aan kleine deeltjes 
(veelal kleideeltjes) dan aan grotere (veelal zanddeeltjes). 

Het hier beschreven onderzoek maakt deel uit van een project, dat samen met PBI 
(Projectbureau voor Industrieel Afval) is uitgevoerd. De monstername is geschied 
onder verantwoordelijkheid van (destijds) DBWRIZA (tegenwoordig RIZA), dat 
ook een coördinerende rol in het project heeft vervuld. De monsters zijn afkomstig 
uit het Julianakanaal (havenmond bij Stein; monstername door RWS), de 
Malburgerhaven in Arnhem (monstername door TAUW Infra Consult) en uit de 
Dommel (in de nabijheid van ’s-Henogenbosch; monstername door ROW De 
Ruiter). De monstervoorbewerking en -karakterisering is verzorgd door TNO. Het 
onderzoek van PBI was gericht op extractie van de metalen met zuur en com- 
plexvormer (EDTA) door middel van reinigingsprocédé’s ontwikkeld door PBI 
en TUE. Het TNO-onderzoek is in eerste instantie met name gericht geweest op 
een tweetraps- of cascade-extractie met zoutzuur. 

Aan het onderzoek is financieel bijgedragen door het Speerpuntprogramma Bo- 
demonderzoek (Programmacommissie Techniekontwikkeling Bodemonder- 
zoek), door TNO en door RIZA. 

Behalve door PBI en TNO zijn met dezelfde monsters ook experimenten uitge- 
voerd door SEC (Storm Environmental Consultancy) via een biotechnologische 
route en door de TU Delft wraktensering van de materialen met onder andere 
Röntgenfluorescentie en diffractie). 
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2 Voorbehandeling van de monsters 

De drie monsters zijn op een schudzeef gezeefd (maaswijdte 2 mm). 
Het monster uit Stein heeft verder geen voorbehandeling ondergaan. Van de beide 
overige monsters is de bovenloop na hydrocyclonage als uitgangsmateriaal voor 
de verdere venverkingstechnieken genomen. 

Het monsters uit de Malburgerhaven is gehydrocycloneerd met een Don Oliver 
PU-50/10 cycloon (scheidingsdiameter circa 15 pm; de scheidingsdiameter of d,, 
is de diameter van deeltjes, die een even grote kans hebben om in de bovenloop 
terecht te komen als in de onderloop). De diameter van de apex is 5 mm; de in- 
voerdruk bedraagt circa 2 bar. De debieten, droge-stofgehaltes en E d.s. zijn ver- 
meld in tabel 1. De E ds .  (efficiëntie voor droge stof) is gedefmieerd ais de massa 
droge stof in de onderloop gedeeld door de massa droge stof in de invoer). 

Het Dommel-monster is twee maal gehydrocycloneerd met een Lmatex separator 
(scheidingsdiameter volgens opgave fabrikant circa 50 p). De invoerdruk be- 
draagt 0,25 bar; de grootte van de apex is variabel. Bij dit monster is een aange- 
paste procedure gevolgd, die hierna zal worden beschreven. 

Verzending van het monster in een betonmortelwagen bleek niet mogelijk. In 
plaats daarvan arriveerde dit bij TNO in een 10 m3-container. Door het hoge zand- 
gehalte (73 massa % van de droge stof > 63 pm) was dit monster ontmengd en niet 
goed in suspensie te brengen. In eerste instantie werd de bovenstaande sliblaag 
opgemengd en gezeefd over de 2 mm-schudzeef. Het resultaat daarvan was circa 
1OOO kg slib met een droge-stofgehalte van 32 gew. %. Ais alleen deze hoeveel- 
heid slib gehydrocycloneerd zou worden, zou het twijfelachtig zijn of er een voi- 
doende hoeveelheid droge stof in de bovenloop zou worden verkregen. 
Bovendien zouden er twijfels bestaan over de representativiteit van de verkregen 
bovenloop. Er werd daarom besloten om alsnog de gehele hoeveelheid baggerspe- 
cie (circa 5000 kg, voor het grootste deel zand) uit de container te verwerken. Om 
te vermijden dat er daarhij een te groot volume bovenloop (met een laag droge- 
stofgehalte) zou ontstaan, werd de bovenloop gerecirculeerd en voor een deel ge- 
bruikt om specie op de schudzeef op te slumën en te zeven. Uiteindelijk resulteer- 
de er circa 33 m3 bovenloop met een droge-stofgehalte van 12.5 gew. % (450 kg 
ds.). De debieten, droge-stofgehaltes en E ds. tijdens de hydrocyclonage-experi- 
menten zijn weer vermeld in tabel 1. 

Uit een zeefanalyse (zie tabel 2) bleek, dat er in de bovenloop nog veel materiaal 
groter dan 63 pm aanwezig was. Daarom werd de bovenloop een tweede maal ge- 
hydrocycloneerd met de Linatex separator, opnieuw met circulerende bovenloop. 
De invoerdruk bedroeg, evenals de eerste hydrocyclonage, 0,25 bar; de overige 
procescondities zijn weer vermeld in tabel 1. De nu resulterende bovenloop is als 
uitgangsmateriaal voor de verdere experimenten door de diverse onderzoeks- 
instituten (PBI, TNO, SEC, TUD) gebruikt. 

In totaal is er bij de drie hydrocyclonages 3460 kg droge stof afgescheiden. Het 
droge-stofgehalte in het oorspronkelijke monster is circa 3850 kg, zodat de totale 
E d.s. 346W3850 * 100% = 90% bedraagt. 

De analyseresultaten worden gegeven in het volgende hoofdstuk 
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3 Karakterisering van de monsters 

Ter karakterisering van de monsters zijn analyses uitgevoerd op de drie 
oorspronkelijke monsters na zeven over 2 mm en de twee verkregen bovenloop- 
monsters. Als “oorspronkelijk” Dommelmonster is de bovenstaande sliblaag uit 
de container bemonsterd en geanalyseerd. De samenstelling daarvan is uiteraard 
niet representatief voor de Dommelspecie. 

De volgende analyses zijn uitgevoerd: 

Bepaling van het droge-stofgehalte van de verschillende monsters volgens NEN 
6620. De indamprest wordt bepaald na verwarmen bij 105 ‘C tot constante massa. 

Bepaling van de deeltjesgrootteverdelingen met behulp van zeefanalyses met be- 
hulp van een laboratoriumzeefmachine van Fritsch. 
Bepaling van de gloeirest volgens NEN 6620 door verhitten van de indamprest, 
echter bij een tempeRINU1 van 500 “C in plaats van 600 “C om ontleding van car- 
bonaten te beperken. Deze bepaling is uitgevoerd voor zowel de “totale” monsters 
als voor de afzonderlijke zeeffracties. 

Bepaling van de gehaltes aan Cd, Cu, Pb en Zn met behulp van Atomaire Absorp- 
tiespectrometrie (AAS vlamtechniek; respectievelijk volgens NEN 6452, 6451, 
6453 en 6443). eveneens zowel voor de “totale” monsters ais voor de afionderlij- 
ke zeeffracties. De ontsluiting van de metalen uit de vaste-stofmonsters is uitge- 
voerd volgens NEN 6465 (met salpeterzuur en zoutzuur). 

De resultaten van de analyses zijn gegeven in tabel 3 (niet-gehydrocycloneerde 
monsters) en tabel 4 (bvenloopmonsters). De in de tabellen van dit rapport ver- 
melde aanduiding “ppm” betekent voor vaste stoffen “mgkg droge stof‘ en voor 
vloeistoffen ‘‘mgA“. De vochtgehaltes zijn uitgedrukt in percentages (betrokken 
op oorspronkelijke vaste-stofmonsters). De getallen in de laatste regel van elke ta- 
bel (“totaal uitgangsmonster”, respectievelijk “totaal bovenloop”, zijn berekend 
uit de zeefanalyse en de metaalconcentraties in de zeeffracties. De zeefanalysere- 
sultaten zijn ook grafisch weergegeven in figuur 1 tot en met 6 (Rosin-Rammler- 
plots en histogrammen). 

3.2 Analyseresultaten 

Het Dommel-uitgangsmonster heeft een zeer hoog zandgehalte, wat 
onder meer tot uiting komt in het hoge gehalte aan deeltjes tussen 63 en 500 pm 
(in totaal 722 gew. %) en het lage organisch-stofgehalte (hoge gloeirest, varië- 
rend van 95.0 tot 98.4%) in deze fractie. In de deeltjes < 20 pm wordt juist een 
hoog organisch-stofgehalte gevonden. De metaalconcentraties zijn hoog in de 
zeer grote deeltjes (> 500 pm) en in de kleine deeltjes (< 63 pm). Vooral in de zeer 
kleine deeltjes (< 20 ~J-II) zijn de zeer hoge metaalconcentraties (met name Cd en 
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Cu) opvallend. Zink is behalve in deze fractie ook sterk vertegenwoordigd in de 
fractie tussen 20 en 63 pm. Aangezien de fractie c 20 pm ook een aanzienlijk deel 
uitmaakt van het totale monster (22,7 gew. %), is het overgrote deel van het totale 
metaalgehalte in deze fractie aanwezig (voor Cd, Cu, Pb en Zn respectievelijk 97, 
97,86 en 76%). 

Voor het Dommel-bovenloopmonster is het opvallend, dat de metaalconcentraties 
in de fracties tussen 63 en 500 pm duidelijk hoger zijn dan in het uitgangsmonster. 
Doordat er tengevolge van de hydrocyclonage ten opzicht van het uitgangsmon- 
ster een duidelijk verschuiving in samenstelling is optreden naar een groter aan- 
deel van de kleine-deeltjesfracties (ds0 gaat van % naar 12 pm), blijft de totale 
hoeveelheid aanwezige metalen toch sterk geconcentreerd in de fractie < 20 pm 
(voor Cd, Cu, Pb en Zn respectievelijk 95,95,89 en 92%. De gemiddelde waarde 
voor de gloeirest in de bovenloop bedraagt circa 78%. 

De zeeffractie 63 - 500 w in het uitgangsmonster uit de Malburgerhaven omvat 
slechts 15,5 gew. % van het totaal (gloeirest 89,9 - 98,8%). De grote deeltjes (> 
500 w) in dit monster hebben ten opzichte van de andere fracties eerder lagere 
dan hogere metaalconcentraties. Ook in dit monster worden de hoogste metaal- 
concentraties gevonden in de fractie c 20 w, zij het dat de Cd- en Cu-concentra- 
ties duidelijk lager zijn dan in het Dommel-monster. Vooral de Pb-concentraties 
zijn zeer hoog (3500 mgkg d.s. in de fractie < 20 pm). Ook hier geldt, dat het 
overgrote deel van het totale meiaalgehalte in deze fractie aanwezig is (voor Cd, 
Cu, Pb en Zn respectievelijk 86, 83, 78 en 79%). In de fractie van 20 - 63 pm is 
ongeveer 10% van het totale metaalgehalte aanwezig (voor de vier geanalyseerde 
metalen). Dit is in het bovenloopmonster teruggelopen tot 3 a 4%, terwijl het 
metaalgehalte in de fractie c 20 prn is gestegen tot 95 à 96% van het totaal. De 
metaalconcenuaties in de grotere deeltjes (> 500 pm) zijn hoger dan in het uit- 
gangsmonster. De organische-stofgehaltes in de fracties tussen 20 en 250 pm zijn 
hoger dan in het uitgangsmonster. De d,, is ten opzichte van het uitgangsmonster 
gedaald van 5,9 naar 4 3  pm. 
De gemiddelde waarde voor de gloeirest in de bovenloop bedraagt circa 86% 
(fracties > 250 pm niet meegenomen wegens gebrek aan materiaal). 

Het Stein-monster bevat nog minder grove deeltjes dan het Malburgen-monster. 
De fractie van 63 - 500 prn omvat hier slechts 3,4% van het totaal (gloeiest va- 
riërend van 49 - 74%). De gloeirest neemt toe (organische-stofgehalte neemt af) 
met afnemende deelijesgrootte. De d,, bedraagt 4,9 pm. Hoewel ook voor dit 
monster geldt, dat het grootste deel van de metalen aanwezig IS in de fractie < 20 
pm (voor Cd, Cu, Pb en Zn respectievelijk 94, 88, 70 en 88%), is het opvallend 
dat de metaalconcentraties niet duidelijk toenemen met afnemende deeltjes- 
grootte. De fractie van 20 - 63 pm heeft (met uitzondering van Pb) lagere metaal- 
concentraties dan de overige fracties. 

Op basis van deze analyseresultaten zou kunnen worden geconcludeerd, dat hy- 
drocyclonage van dit monster weinig rendement zal opleveren: de zandfractie om- 
vat slechts 3.4% en heen bovendien hoge metaalconcentraties. Zeefanalyses 
discrimineren echter alleen op deeltjesgrootte, terwijl voor scheiding met hydro- 
cyclonen behalve de deeltjesgrootte ook de specifieke massa en in mindere mate 
de vorm van de deeltjes van belang is. Zeefanalyseresultaten zijn daarom niet zon- 
der meer vertaalbaar naar een scheiding door middel van hydrocyclonage. 
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4 Theoretische achtergrond zuurextractie 

Voor een beter begrip van de processen, die optreden bij de extractie 
van zware metalen met zuren, is het gewenst de verschillende wijzen te beschou- 
wen, waarop de metalen in de specie kunnen voorkomen [i]: 
- in het ponewater; 
- reversibel geadsorbeerd aan “ionenwisselings”p1aatsen op de bodemdeeltjes; 
- als carbonaten; - gebonden aan Mn-oxydes (gemakkelijk te reduceren oxydes); 
- gebonden aan Fe-oxydes (moeilijker te reduceren oxydes); 
- als sulfides of gebonden aan organische stoffen; 
- in de minerale matrix. 

Het mechanisme van de extractie met zuren is tweeledig: 
(1) Bij lage pH zijn er minder bindmgsplaatsen voor de metaalionen beschik- 

baar. Er vindt een verdringing van geadsorbeerde metaalionen door H,O+- 
ionen plaats. Dit mechanisme is overigens niet effectief voor metalen, die als 
negatief complex in het slib aanwezig zijn, zoals As, Se en Mo. 

(2) Een groot aantal metaalverbindmgen heeft in zuur milieu een grotere oplos- 
baarheid dan in neutraal milieu. Dit wordt veroorzaakt door de binding van 
metalen als complex met het zuurrestion (bijvoorbeeld CdCl,” of ZnC1,Z.) 
of door de ontleding van zouten onder gasontwikkeling (COz bij carbonaten, 
HzS bij sulfiden). 

Daarnaast treedt nog een aantal onbedoelde neveneffecten op, die een aantasting 
van de waterbodemstructuur tot gevolg hebben, zoals (gedeeltelijk) oplossen van 
fulvinezuren, kak en oxyden, coagulatie van kleideeltjes door het verlies van hun 
negatieve lading en vergroting van het specifiek oppervlak als gevolg van aantas- 
ting van deze deeltjes. 

Als extractiemiddelen kunnen anorganische zuren (bijvoorbeeld HCI, HNO,, 
HzS04) of organische zuren (bijvoorbeeld azijnzuur, melkzuur, citroenzuur) wor- 
den gebruikt. Extractie met complexvormers (bijvoorbeeld EDTA, NTA) wordt 
onderzocht door het PBI. Extractie met organische zuren is tot nu toe niet of nau- 
welijks onderzocht, waarschijnlijk vanwege de relatief hoge kosten van deze zu- 
ren. SEC maakt voor de eerste stap van hun proces gebruik van melkzuur 
(geproduceerd door bacteriën). Een voordeel van het gebruik van organische zu- 
ren zou zijn, dat ze niet alleen de pH verlagen, maar ook complexerende eigen- 
schappen hebben (hoewel dit effect bij lage pH twijfelachtig is). Een ander 
voordeel is dat de restanten biologisch kunnen worden afgebroken. 

Van de anorganische zuren wordt HCI meestal als het meest aantrekkelijke 
extractiemiddel beschouwd. Redenen hiervoor zijn: 
- HCI is relatief goedkoop; 
- een aantal metalen (Cd, Zn, Cu) vormen chloridecomplexen met HCI, waar- 

door de extractie-efficiëntie wordt vergroot: 
- de meeste chloriden zijn goed oplosbaar. 
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Een tot op pilot plantschaal ontwikkeld proces, waarbij HCI (afvalzuur) als 
extractiemiddel wordt gebruikt, is een door Muller ontwikkeld proces [2]. Hierbij 
wordt het zuur na de extractie gescheiden van de vaste stoffen, waarna de metalen 
worden verwijderd door eerst een precipitatie met &(OH), en vervolgens een 
precipitatie met CO,, dat ontstaan is bij het toevoegen van zuur aan het slib door 
ontleding van CaCo,. 

Een variant van extractie met anorganische zuren is toepassing van micro-orga- 
nismen (Thwbacilli) voor verlaging van de pH. Deze organismen zetten met be- 
hulp van zuurstof zwavel of sulfiden om in zwavelzuur. 

Bij de reiniging van met zware metalen verontreinigde baggerspecie door middel 
van extractie met men zijn voor het totale proces (inclusief voor-en nabehande- 
ling) de volgende processtappen te onderscheiden: 

1. Voorbewerking; 
2. Intensief contact tussen specie en extractiemiddel; 
3. Scheiding van vaste stof en @eladen) extractiemiddel; 
4. Nabehandeling gereinigde specie; 
5. Reiniging (en zo mogelijk regeneratie) van het extractiemiddel. 

Ad 1. De voorbewerking kan bestaan uit één of meer van de volgende onderde- 
len: zeven, fractiescheiding en beluchting. 
Het doel van zeven is het voorkomen van problemen pijvoorbeeld ver- 
stopping) bij de verdere verwerkingsstappen. 
Fractiescheiding is noodzakelijk, indien het extractieproces om operati- 
onele redenen moet plaatsvinden aan hetzij de grove fractie, hetzij de fij- 
ne fractie. Metalen zijn sterker gebonden aan kleideeltjes dan aan 
zanddeeltjes. Ook kan de deeltjesgrootte van invloed zijn op de stof- 
overdrachtssnelheid bij de extractiestap. 
Beluchting is van invloed op de oxydatietoestand van het slib. Dit kan 
een positief effect hebben op de mobilisatie van de metalen. Een oorzaak 
hiervoor kan zijn, dat de oplosbaarheid van metaalzouten aniankelijk is 
van de valentie van het metaal, dat sulfiden worden omgezet in beter op- 
losbare sulfaten, of dat organische componenten, waaraan metalen zijn 
gebonden, worden geoxydeerd. 
Bij de oxydatie van sulfiden of organische stoffen met zuurstof mag een 
pH-stijging worden verwacht (volgens de halfreactie O2 + 2 H20 --> 
4 OH- + 4 e). Hier staat tegenover dat een daling van de pH kan optreden 
tengevolge van: - oxydatie van Fe(I1) tot Fe(III), gevolgd door vorming van basische 

Fe(II1)-zouten, 
de vorming van carbonzuren tengevolge van oxydatie (chemisch of 
microbiologisch) van organische stof, 
absorptie van CO,. Dit veroorzaakt echter bij een pH onder 7 waar- 
schijnlijk niet een groot effect, 

* oxydatie van sulfiden door microbiële activiteit: Thiobacilli kunnen 
door oxydatie van zwavel of zwavelverbindingen H2S04 vormen. 

Belangrijke parameters tijdens het extractieproces zijn het type  zuur, de 
pH, de verblijftijd, de ionsterkte (bijvoorbeeld de chlorideconcentratie), 
de verhouding tussen vloeistof en vaste stof (WS), de wijze en intensiteit 
van de menging en de temperatuur. 

- 

Ad 2. 
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Ad 3. Hiervoor komen in aanmerking processen, zoals bezinken, floteren, 
centrifugeren, hydrocycloneren en filtreren (zeefbandpers, filterpers, va- 
cuiimfilter). Vanwege de lage pH van het extractiemedium moet de ap- 
paratuur zuurbestendig zijn (bijvoorbeeld kunststof cyclonen of 
kunststof filtratie-apparatuur). 

Bij cascade-extractie (of meertrapsextractie) worden de stappen 2 en 3 één of 
meerdere malen herhaald. In figuur 7 is een voorbeeld van een viertrapsextractie- 
processchema gegeven, waarbij de scheiding tussen vaste stof en vloeistof tussen 
opeenvolgende extractietrappen wordt verkregen door middel van hydrocyclona- 
ge. Een meertrapsextractie is zinvol, indien de extractiesnelheid van een bepaald 
meiaal aan het eind van de contactpenode sterk is afgenomen, doordat er sprake 
is van een evenwichtssituatie tussen het (nog niet sterk genoeg afgenomen) 
meiaalgehalte in het slib met dat in de vloeistof. Theoretisch zou bij cascade- 
extractie ook aan een selectieve extractie van metalen in de verschillende trappen 
kunnen worden gedacht, zodat terugwinning van metalen wordt vereenvoudigd. 

Ad 4. Nabehandeling heeft tot doel het verwijderen van restanten extractie- 
middel met daarin opgeloste metalen. Dit kan worden bereikt door spoe- 
len, bijstellen van de pH en ontwateren. Er moet bij het spoelen voor 
worden opgepast, dat er geen readsorptie van de metalen op het geëxtra- 
heerde slib plaatsvindt. Dit gevaar is extra groot, doordat het reactieve 
oppervlak door de zuurbehandeling sterk kan zijn toegenomen. 
Voor de reiniging van het beladen extractiemiddel is een aantal technie- 
ken beschikbaar, zoals coagulatie/flocculatie, adsorptie, ionenwisseling, 
precipitatie, verdamping. Deze stap is van wezenlijk belang voor de 
haalbaarheid van het proces. Een overwegende rol daarbij spelen econo- 
mische en milieuhygiënische factoren, zoals de kosten van het zuur (al 
dan niet gebruiken van afvalzuur), zuurverbruik, chemicaliënkosten, 
zoutbelasting, effectiviteit en selectiviteit van de metaalvenvijdering, 
etc. 

Ad 5 .  

Er zijn processen denkbaar, waarbij sommige van de bovengenoemde stappen 
zijn gecombineerd. Voorbeelden hiervan zijn: percolatie met zuur tijdens 
grootschalige opslag (combinatie van stap 2 en 3) en het toevoegen van anion- of 
kationwisselaars aan het extractiemengsel (combinatie van stap 2 en 5). In het 
laatste geval moeten de ionenwisselaardeeltjes na de extractiestap worden ge- 
scheiden van de extractant en worden geregenereerd. 
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5 Oriënterende experimenten 

Het doel van dit project is om op enkele aspecten van de in hoofdstuk 
4 genoemde processtappen in te gaan. In dit hoofdstuk worden enkele experimen- 
ten (hydrocyclonage, bezinking, filtratie) beschreven, die zijn uitgevoerd om de 
mogelijkheid na te gaan van scheiding van vaste stof en vloeistof tussen de opeen- 
volgende trappen van een cascade-extractie. Tevens wordt kort ingegaan op het 
zuurverbruik. In hoofdstuk 6 en 7 worden tweetrapsextractie-experimenten, die 
op laboratoriumschaal zijn uitgevoerd, beschreven. 

Bij meertrapsextractie moet na elke extractiestap zoveel mogelijk vloeistof wor- 
den verwijderd uit de suspensie, omdat anders de concentratieverlaging tengevol- 
ge van het toevoegen van nieuw extractiemiddel te gering is. Anders 
geformuleerd het aantal benodigde trappen wordt dan te hoog. Ais bij een n-bap- 
sextractie in elke trap een fractie p van de extractant wordt afgescheiden en als al- 
leen het verdunningseffect tengevolge van het toevoegen van nieuwe extractant in 
de volgende trappen wordt beschouwd, dan is de concentratie van de verontreini- 
gingen in de laatste trap ten opzichte van de eerste trap een factor ( l -py’  ver- 
laagd. In de werkelijkheid zal de concentratie minder zijn verlaagd, als de 
toegevoegde extractant al een zekere belading heeft (afkomstig uit hogere trap- 
pen) en doordat er in eike trap ook nog uitlogingvan metalen uit de vaste-stofdeel- 
tjes plaatsvindt. 

5.1 Afscheidmg door middel van hydrocyclonage 

Enkele oriënterende metingen zijn uitgevoerd met een Don O k e r  PU- 
25/6 hydrocycloon (scheidingsdiameter 5 à 6 Km). De invoerdruk is op 2 bar inge- 
steld en de apex diameter is 3 mm. De resultaten zijn weergegeven in tabel 5. Uit 
deze expenmenten volgt dat de fractie afgescheiden extractant circa 0.8 bedraagt. 
Dit wil zeggen dat per extractietrap een verdunning van verontreinigingen met een 
factor cum 5 optreedt. Een probleem kan ontstaan, doordat er relatief veel vaste 
stof in de bovenloop terechtkomt. Hierdoor wordt het aandeel aan kleine deeltjes 
in de eerste trappen hoger, hetgeen een lagere droge-stofefficiëntie tot gevolg 
heeft. 

5.2 Bezinkgedrag 

Met de tot pH 1 aangezuurde monsters (droge-stofgehalte voor Dom- 
mel, Malburgen en Stein respectievelijk 10, 12 en 11%) zijn bezinkproeven uitge- 
voerd. Hiertoe zijn de slurry’s overgebracht in een maatcylinder van 500 ml en is 
op gezette tijden de slibbedhoogte (“slibspiegel”) afgelezen. De resultaten van 
deze metingen zijn weergegeven in figuur 8. Uit deze figuur blijkt, dat het Stein- 
monster (niet gehydrocycloneerd) goed bezinkbaar is, terwijl het Dommel- en 
Malburgenslib (bovenloopmonsters, niet geconditioneerd) zeer slecht bezinken. 
Om het bezinkingsproces te versnellen is het effect van conditionering met floc- 
culatiemiddelen nagegaan. Hierbij zijn voor de drie monsters op basis van een 
globale screening de best voldoende flocculatiemiddelen gekozen. 
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Het Dommelslib is geconditioneerd met een sterk kationische polyelectrolyt 
(P.E.), te weten Rohafloc KL 975, concentratie 2 g/kg d.s. Na de bezinking is de 
bovenstaande vloeistof helder (gele kleur). Het droge-stofgehalte van het bezon- 
ken slib na afzuiging van de bovenstaande vloeistof is 18,3%. De bezinking als 
functie van de tijd is weergegeven in figuur 9. Hieruit blijkt dat de conditionering 
wel een versnelling heeft bewerkstelligd, maar in onvoldoende mate. Na drie da- 
gen is het volume van het bezonken slib tot circa 50% van het oorspronkelijk vo- 
lume gedaald. 

Voor Malburgenslib is een non-ionische P.E. gebruikt: Rohafloc F 050, concen- 
tratie 2 g/kg d.s. Het effect is dat de bezinksnelheid aanvankelijk sterk wordt ver- 
hoogd. De snelheid neemt echter sterk af, zodra de slibspiegel is gedaald tot 70 à 
80% van het uitgangsvolume (zie figuur 9). Ook na verdunning daalt de slibspie- 
gel niet verder dan het niveau dat vóór verdunning was bereikt. Ook hier is na de 
bezinking de bovenstaande vloeistof helder (gele kleur). Het droge-stofgehalte 
van het bezonken slib na afzuiging van de bovenstaande vloeistof is 16,5%. 

Het Steinmonster is geconditioneerd met zowel een kationische, een non-ionische 
en een anionische P.E. Vlokvorming is in alle drie gevallen waargenomen. Hierbij 
is echter ook geconstateerd, dat het slib visceuzer wordt tengevolge van de P.E.- 
toevoeging. Hierdoor kunnen de gasbelletjes, die nog steeds worden gevormd, 
minder gemakkelijk door het slibbed opstijgen en ontstaan er gasinsluitingen, die 
flotatie van het slib tot gevolg hebben. De vloeistof onder de slibdeken is weer 
helder en geel van kleur. 

De bezinksnelheid is onder meer afhankelijk van de grootte van de slibdeeltjes. Er 
is daarom bij de Dommel- en Malburgenmonsters gecontroleerd of na enige tijd 
bezinking (90 min) het droge-stofgehalte halverwege het slibbed hoger is dan bo- 
venin. Dit blijkt niet het geval te zijn. Alle resultaten van de bezinkexperimenten 
beziend luidt de conclusie dat bezinking als scheidingsmethode tussen vloeistof 
en vaste stof (zeker voor beide bovenloopmonsters) niet een geschikte methode is. 

5.3 Filtratie- en uitiekgedrag 

Bij deze experimenten is circa 100 mi tot pH 1 aangezuurd slib gecon- 
ditioneerd met 20 ml P.E.-oplossing (Dommel en Malburgen met Rohafloc F050, 
Stein met Rohafloc 580). Hierna volgt een ontwatering over filtreerpapier, waar- 
onder een onderdruk van 0,5 bar heerst. De ontwateringssnelheid is hierbij erg 
laag. In een andere serie experimenten is gebleken dat de ontwateringssnelheid in 
het pH-gebied tussen 1 en 4 niet sterk afhankelijk is van de pH. 

Omdat een goede vlokvorming is geconsiateerd, is vervolgens een ontwatering 
door uitlekken over zeetbandgaas getest. De ontwateringssnelheid is nu aan- 
merkelijk hoger. De resultaten van de experimenten zijn grafisch weergegeven in 
figuur 10, 11 en 12. Het filtraat is in alle gevallen helder en geel van kleur. 
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5.4 Zuurverbruik 

Van groot belang voor de economische haalbaarheid van een proces op 
basis van extractie met zuren is het zuurverbruik. Dit is sterk afhankelijk van de 
“buffercapaciteit” van het slib, die vooral wordt bepaald door het kalk- en lutum- 
gehalte. Om het zuurverbruik te bepalen is het volume aan 37 gew. % HCI (11,7 
N HCI) gemeten, dat voor een pH-verlaging tot 1 moet worden toegevoegd aan 
een zeker volume slibsuspensie (circa 450 ml, 10 à 12% d.s.). In tabel 6 zijn de 
resultaten vermeld. 
Bij het aanzuren van de monsters uit Malburgen en Stein is een sterke schuimvor- 
ming en H,S-ontwikkeling opgetreden. 

Het zuurverbruik blijkt 4 à 5 ml 1 N HCI per g droge stof te bedragen. Bij gebruik 
van vers (ongebruikt) HCI zonder regeneratie kan dit zeer hoge kosten betekenen. 
Voor een kostprijs van f 0,57/kg 12 N HCI bedragen de kosten dan circa f 230,- 
à f 290,-/ton d.s. Bij een droge-stofgehalte van 50% is dat circa f 160,- à f 200,- 
/m’ specie. Methoden om deze kosten te verlagen zijn: 

- partiële regeneratie van het zuur. Dit is echter niet mogelijk voor dat deel van 
het zuur dat verbruikt wordt bij de ontleding van bijvoorbeeld CaCo, dat aan- 
wezig is in het slib. 

- gebruik van afvakuur. Men moet dan wel bedacht zijn op de aanwezigheid 
van milieugevaarlijke verontreinigingen in dit zuur. 

- toepassing van microbiële uitloging door Thiobaciili. Hierbij kan worden op- 
gemerkt, dat Thiobacilli pas werkzaam zijn bij pH waarden < 4, zodat de pH 
eerst tot deze waarde moet worden verlaagd. Met name in een continu proces 
behoeft dit echter niet een onoverkomelijk bezwaar te zijn. 
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6 Tweetrapsextrade-experimenten 

Voor elk van de drie monsters is dezelfde tweetrapsextractieprocedure 
gevolgd. In een bekerglas van 2000 ml wordt het slib met een magneetroerder ge- 
roerd. Met geconcentreerd HCI (37 gew. %) wordt aangezuurd tot pH l. Het start- 
tijdstip wordt gedefinieerd als het tijdstip waarop pH 1 is bereikt. Tijdens de 
extractie wordt de pH-waarde op 1 geregeld. 

Na O, 10, 30 en 60 minuten wordt een monster van 10 ml genomen uit het vat. 
Deze monsters worden gefiltreerd over een membraanfilter (0,45 pm). Het filtraat 
is later geanalyseerd op het metaalgehalte (Cd, Cu, Pb, Zn). Na deze eerste trap 
wordt het slib met P.E. geconditioneerd en vervolgens via een Biichnertrechter 
met filtreerpapier ontwaterd. Zowel van het filterresidu als van het filtraat wordt 
een analysemonster genomen. 

Voor de tweede extractietrap is het filterresidu uit de eerste trap opnieuw gesus- 
pendeerd met gedemineraliseerd water tot een droge-stofgehalte van circa 10%. 
Hierbij is gedurende 6 seconden krachtig geroerd met een staafroerder. De pH 
wordt nu weer op 1 gebracht en op deze waarde gehouden tijdens de tweede ex- 
tractietrap. De tweede trap wordt geheel analoog aan de eerste trap uitgevoerd. 

Het ontwaterde slibmonster uit de tweede trap wordt verdeeld in drie gelijke de- 
len. Uit het eerste deel wordt zonder verdere behandeling een analysemonster ge- 
nomen. Het tweede deel wordt enige malen gewassen met gedemineraliseerd 
water tot de pH constant is. Tussen iedere opeenvolgende wasstap wordt het slib 
van het waswater gescheiden door middel van filtratie in een Biichnertrechter met 
filtreerpapier. Het verkregen filterresidu wordt bij iedere nieuwe wasstap gedu- 
rende circa 30 sec. in het verse waswater gesuspendeerd met behulp van een 
mixer. 
Het derde deel wordt gewassen met gedemineraliseerd water, dat is aangezuurd 
tot pH 1. Hierbij is dezelfde hoeveelheid wasvloeistof en dezelfde procedure ge- 
bruikt als bij het wassen met niet-aangezuurd water. 

6.2 Resultaten 

De analyseresultaten zijn weergegeven in tabel 7, de extractierende- 
menten op basis van verwijderde hoeveelheden metaal in tabel 8 en de rendemen- 
ten op basis van alleen de concentratieverlaging in de vaste stof in tabel 9. De 
rendementen blijken met name voor de beide bovenloopmonsters teleurstellend 
laag te zijn. Bij de berekende rendementspercenîages, die in de tabellen en hier- 
onder worden genoemd, moet wel rekening worden gehouden met een aanzienlij- 
ke (0n)nauwkeurigheidsmarge. Bij metaalanalyses aan dit type monsters is een 
betrouwbaarheidsniveau van circa 10% gebruikelijk. De fout in de berekende ren- 
dementen kan echter nog veel groter zijn, omdat deze zijn gebaseerd op concen- 
tratieverschillen. Hieronder volgt een bespreking van de resultaten voor de 
afzonderlijke monsters. 
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Donunel 

Uit tabel 7 en 9 blijkt, dat met uitzondering van zink de metaalconcen- 
traties (betrokken op de droge stof) na de extractie vaak niet of nauwelijks zijn 
verlaagd ten opzichte van het bovenloopmonster v66r extractie; in sommige ge- 
vallen zijn zelfs hogere concentraties gemeten. Dit laatste kan verklaard worden 
doordat er bepaalde bestanddelen, zoals kalk, tengevolge van het zure milieu in 
oplossing zijn gegaan. In een afzonderlijk experiment is gebleken, dat het percen- 
tage droge stof dat bij pH 1 in oplossing gaat, voor het Dommelslib en het 
Malburgenslib zeer hoog is (circa 28%). Voor het Steinmonster is dit circa 7%. In 
tabel 9 is voor dit effect gecorrigeerd. In deze tabel zijn uit de concentraties en de 
gemeten totale hoeveelheden vloeistof, respectievelijk filterresidu, de rendemen- 
ten berekend zowel uit de analyses van de extracten als uit de analyses van het fil- 
terresidu. De volgende conclusies kunnen worden getrokken: 

Ik cadmiumconcentratie is M twee extractietrappen en na wassen van het flter- 
residu met circa 15% afgenomen. Zonder wassen is de concentratie na twee 
extractietrappen ongeveer gelijk aan de beginconcentratie. Het rendement van de 
cadmiumverwijdering bedraagt 7% na de eerste trap en 13% na de tweede trap. 
Tengevolge van het wassen van het residu stijgt dit laatste tot circa 30%. Het 
maakt hierbij weinig verschil of er met demi-water of met HCI @H 1) wordt ge- 
wassen. Readsorptie van metalen bij het wassen treedt dus niet in belangrijke mate 
op. Uit de analyses van de extractmonsters blijkt dat er na 60 minuten nog geen 
evenwichtswaarde is bereikt. De concentraties bereiken gedurende de tweede trap 
hogere waarden dan gedurende de eerste trap. Er lijkt, dus naarmate de totale ex- 
tractietijd langer wordt, een bepaald deel van het aanwezige cadmium met toene- 
mende snelheid te worden vrijgemaakt. Het is op basis van de gemeten waarden 
niet te zeggen of een tweetraps proces een hogere extractiesnelheid oplevert dan 
een ééntrapsproces bij dezelfde totale tijdsduur. Gezien de lage rendementen is dit 
ook niet verder nagegaan. 

Koper wordt onder de gegeven omstandigheden @H = 1, extractieduur 2 x 60 mi- 
nuten) niet uit het monster verwijderd. Dit blijkt uit zowel de analyses van het fil- 
terresidu als van de extracten. Tijdens zowel eerste als de tweede extractietrap is 
de concentratie in de extracten onder of in de buurt van de detectiegrens gebleven. 

Voor lood geldt ~ evenals voor koper - dat de concentraties in de filterresidu’s in 
het algemeen niet lager zijn (in het eerste filterresidu zelfs hoger) dan de begin- 
concentratie. Het berekende rendement is 7% na de eerste trap en 11% na de twee- 
de trap (beide zonder wassen). Wassen met HCI heeft hier wel een duidelijke 
concentratieverlaging tot gevolg (rendementsstijging tot 28%). Voor het lage ren- 
dement na wassen met demi-water (4% ten opzichte van 11% zonder wassen) is 
geen bevredigende verklaring gevonden. Uit de analyses van de extracten komt 
hetzelfde beeld naar voren als bij cadmium. 
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Zink wordt van de vier geanalyseerde metalen het best geëxtraheerd. Hier wordt 
ook een duidelijke concentratieverlaging geconstateerd circa 35% na de eerste 
trap, circa 50% na de tweede trap. Het berekende rendement bedraagt 48% na de 
eente trap en 58% na de tweede trap. Wassen van het filterresidu heeh hier weinig 
of geen effect. De rendementen berekend op basis van de concentraties in de ex- 
tracten liggen wat lager (36%. respectievelijk 40%). De concentraties in de extrac- 
ten van de tweede trap zijn lager dan van de eerste trap. Dit duidt erop dat tijdens 
de eerste trap al een belangrijk deel van het zink, dat onder de gegeven omsian- 
digheden extraheerbaar is, is verwijderd. 

Maiburgen 

Hier komt hetzelfde algemene beeld naar voren als bij de Dommel- 
bovenloop. Behalve voor koper is nu ook voor lood het berekende rendement ge- 
lijk aan nul. 

Het extractierendement voor cadmium bedraagt circa 20% zowel na de eerste als 
na de tweede trap. Na wassen van het residu met HCI stijgt dit tot 37%. Uit de con- 
centraties in de extracten worden lagere rendementen berekend dan uit de concen- 
traties in de filterresidu’s. In de extracten is met toenemende extractietijd geen 
toename in de concentratie gemeten. 

De minst slechte extractierendementen worden ook hier bereikt voor zink. De 
concentraties dalen van 0,24 gew. % vóór extractie tot circa 0,l gew. % na extrac- 
tie, dat wil zeggen een afname met 50 à 60%. Het berekende rendement is 50% na 
de eerste trap en 66% na de tweede trap. Wassen heeft opnieuw weinig of geen 
effect. De rendementen die berekend zijn op basis van de concentraties in de ex- 
tracten liggen weer op een wat lager niveau (circa 40%). De concentraties in de 
extracten zijn tijdens de eerste en de tweede extractie van ongeveer gelijke groot- 
te. 

Stein 

Met dit (niet gehydrocycloneerde) monster worden met name voor cad- 
mium en lood duidelijk hogere extractierendementen bereikt dan met de beide bo- 
venlwpmonsters. 

De cadmiumconcentratie in het filterresidu is ten opzichte van het uitgangsmate- 
riaal gedaald van 28 naar circa 8 mgkg d.s., een verlaging van 70 à 75%. Het be- 
rekende extractierendement bedraagt ongeveer 75%. De tweede extractietrap 
heeft weinig extra verhoging van het rendement tot gevolg gehad. Na wassen met 
demi-water of HCI stijgt het rendement tot ongeveer 85%. Ook uit het feit, dat de 
concentraties in de extracten tijdens de tweede trap lager zijn dan  tijdens de eerste 
trap, blijkt dat tijdens de eerste trap al een belangrijk deel van het onder de gege- 
ven omstandigheden extraheerbare cadmium is verwijderd. 



TNO-rapport 

Extractie van metalen uit waterbodem 

Het extractierendement voor koper is ook voor het Stein-monster praktisch nihil, 
hoewel de in de extracten gemeten concentraties een geringe neiging tot stijgen 
vertonen. 

De loodconcentraties zijn van 400 mgkg ds .  in het uitgangsmateriaal gedaald tot 
240, respectievelijk 190 mgkg ds .  in het filterresidu na de eerste, respectievelijk 
de tweede trap. Dit houdt in een daling met 41 en 54%. Het berekende rendement 
na de tweede trap stijgt tengevolge van wassen met HC1 van 54 tot 68%. Wassen 
met demi-water heeft geen effect. Evenals voor cadmium blijkt ook voor lood uit 
de lage, vrijwel constante concentraties in de extracten tijdens de tweede trap, dat 
een belangrijk deel van het extraheerbare metaal tijdens de eerste trap is verwij- 
derd. 

De zinkconcentratie is na de eerste trap verlaagd van 2000 tot 720 mgkg d.s. 
(64% verlaging) en na de tweede trap tot 540 mgAg d.s. (73% verlaging). Voor 
de berekende extractierendementen betekent dit 68, respectievelijk 73%. Wassen 
met demi-water of HC1 levert een verhoging van het rendement op tot 78%. Ook 
hier volgt uit de concentraties in de extracten van de tweede trap, dat tijdens deze 
trap niet veel metaal meer wordt venvijderd. 

31-38811 123P-23421 i a  
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7 Extradie na beluchting 

In het verleden uitgevoerde experimenten hebben aangetoond, dat een 
beluchting, voorafgaand aan de extractie, in sommige gevallen het extractierende- 
ment verhoogt. De mogelijk optredende processen bij de beluchting zijn genoemd 
in hoofdstuk 4. 
Omdat de resultaten van de tweetrapsextractie zo teleurstellend zijn, is de invloed 
van beluchting op de extractierendementen ook nagegaan voor de bij dit onder- 
zoek betrokken monsters. Daartoe is een aantal extractie-experimenten uitge- 
voerd na langdurige beluchting van de monsters. De uitgangsmonsters en 
geëxtraheerde materialen zijn geanalyseerd op metaalgehaltes (Cd, Cu, Pb, Zn). 
De nadruk is daarbij gelegd op die metalen, die voor de afzonderlijke monsters als 
de belangrijkste verontreinigingen kunnen worden beschouwd: voor de Dommel- 
bovenloop Cd en Cu, voor de Malburgen-bovenloop Cd, Cu, Pb en Zn, voor het 
Stein-monster Cd en Zn. Tevens is nagegaan of een beluchting bij verlaagde pH 
@H 4) of een dosering van NaCI (in een concentratie vergelijkbaar met die in zee- 
water) het rendement verhoogt. 

in maatcylinders van 2000 ml is gedurende 48 dagen het slib belucht. 
Een deel van het beluchte slib is geëxtraheerd in een bekerglas, waarin met een 
magnetische “roervlo” wordt geroerd. De pH is daarbij op een constante waarde 
van 1 gehouden. Na 1 en 5 uur zijn monsters genomen; de residu’s na filtratie over 
een papierfilter zijn geanalyseerd op metaalgehalte. 

Bij een ander deel van het beluchte materiaal is de pH door toevoegen van 37 gew. 
% HCI verlaagd tot circa 4, waarna de beluchting bij deze verlaagde pH nog 10 
dagen is voortgezet. Bij het Malburgen- en Stein-monster is de pH dagelijks met 
HCI bijgesteld tot pH 4. Bij het Dommelslib is de pH na de eerste aanzuring zon- 
der verdere toevoeging van zuur op een constante waarde van 4 gebleven. 

Met een deel van het op deze wijze verkregen slib is weer op dezelfde wijze als 
hierboven beschreven een extractie uitgevoerd. Aan een ander deel is NaCI (con- 
centratie 25 a) toegevoegd, waarna nog een dag langer is belucht en opnieuw een 
extractie is uitgevoerd. Bij deze experimenten zijn alleen de monsters na 5 uur ex- 
tractie geanalyseerd. 

7.2 Resultaten 

De analyseresultaten zijn vermeld in tabel 10, de berekende extractie- 
rendementen in tabel 11 en de procentuele concentratieverlaging in tabel 12. De 
rendementen van de extracties blijken ten opzichte van de experimenten met niet- 
beluchte monsters aanzienlijk hoger te zijn geworden: 
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Bij het Dommelslib is voor cadmium een extractierendement gevonden van 92% 
(was 13%), voor koper 87% (was O%), voor lood 47% (was 11%) en voor zink 
89% (was 58%). De rendementen zijn (voor Cd en Cu) na 5 uur extractie niet ho- 
ger dan na l uur extractie. Een extra beluchting bij pH 4 blijkt het rendement niet 
verder te verhogen, evenmin als het doseren van NaCl. Opvallend is dat na be- 
luchting zelfs zonder extractie met zuur al 20% van het Cd in oplossing is gegaan. 
Na beluchting bij pH 4 is dat percentage gestegen tot 71%; voor Cu is dit laatste 
percentage 29%. 

Bij het Malburgenslib zijn de volgende rendementen gevonden: cadmium 85% 
(was 22%), koper 68% M 1 uur, 74% na 5 uur (was O%), lood 68 à 71% (was 1%) 
en zink 82% (was 66%). Verlenging van de extractieduur van 1 tot 5 uur heen ook 
hier geen noemenswaardig effect. Een extra beluchting bij pH 4 lijkt daarentegen 
wel enig effect te hebben gehad. Het rendement voor Cd stijgt tot 92%, voor Cu 
tot 83%. voor Pb eveneens tot 83% en voor Zn tot 88%. Toevoegen van NaCl 
heeft opnieuw geen verhoging van de rendementen tot gevolg. Na beluchting bij 
pH 4 zonder extractie is wel een aanzienlijk deel van de metalen in oplossing ge- 
gaan: 71% van het Cd, 19% van het Cu, 18% van het Pb en 60% van het Zn. 

Bij het Steinslib is het extractierendement voor cadmium 91 à 93% geworden 
(was 76%); voor zink 82 à 84% (was 73%). Opnieuw kan worden geconstateerd, 
dat een verlenging van de extractieduur van 1 tot 5 uur geen belangrijke rende- 
menisverbetering oplevert. Hetzelfde geldt voor een aanvullende beluchting bij 
pH 4 en voor het toevoegen van NaCl. Opnieuw geldt dat beluchting bij pH 4 zon- 
der daarop volgende extractie bij pH 1 een aanzienlijk deel van de metalen in op- 
lossing doet gaan: voor Cd 82%, voor Zn 56%. Beluchting bij pH 7 zonder 
extractie heeft als effect dat van het Cd 20% in oplossing gaat, van het Zn 12%. 

De verklaring voor de hogere extractierendementen moet waarschijnlijk worden 
gezocht in chemische of biologische oxydatie van (slecht oplosbare) metaalsulfi- 
den tijdens de beluchting. Verlaging van de pH is daarbij niet of nauwelijks opge- 
treden. Het vrijkomen van metalen ais gevolg van oxydatie van organisch 
materiaal is waarschijnlijk geen belangrijke factor geweest. De gloeirest is na de 
beluchting niet toegenomen (zie tabel 10). 

In tabel 13 worden de concentratiewaarden in de uitgangsmaterialen en in de 
geëxtraheerde materialen (na tweetrapsextractie zonder voorafgaande beluchting, 
respectievelijk na ééntrapsextractie gedurende 1 uur met voorafgaande beluch- 
ting) vergeleken met de criteria genoemd in de Derde Nota Waterhuishouding [3) 
(algemene milieukwaliteit, toetsings- en signaleringswaarden) en met de WCA- 
norm. 

Voor vergelijking met de concentratiewaarden uit de Derde Nota Water- 
huishouding moeten de gemeten concentraties worden omgerekend naar de gehal- 
tes in een “standaard bodem” (25% lutum, 10% organische stof), volgens de 
formule: 



TNO-rapport 

Cd 

Exîractie van metalen uit waterbodem 

Cu Pb m 

( a + b ' Z + c *  10) 
(a  + b % lutum + c * org. stof) 

c' ii c *  

a 

waarin c' = gecorrigeerde concentratie 
c = gemeten concentratie 
a, ben c empirische constanten, afhankelijk van het metaal, hierna ge- 
geven: 

04 15 50 50 

b 0,007 0.6 1 3 

Bij de in tabel 13 gegeven gecorrigeerde concentraties moet met een vrij grote on- 
zekerheid rekening worden gehouden, omdat de omrekening is uitgevoerd met 
een aantal aannamen. Het lutumgehalte is geschat uit de zeeffractie < 16 Vm van 
de uitgangsmonsters. Op de geëxtraheerde monsters zijn geen zeefanalyses uitge- 
voerd, zodat hiervoor eveneens de waarden voor de uitgangsmonsters zijn geno- 
men. Het lutumgehalte is berekend door middel van het volgende verband [4]: 

%lutum = 0,63 * %c16 

De op deze wijze berekende luîumgehaltes voor het Dommel-, Malburgen- en 
Steinmonster zijn respectievelijk 35.57 en 44%. De organische-stofgehaltes zijn 
berekend uit het verband [4]: 

% org. stof = 0,90 * % gloeiverlies @ij 600 "C) 

De in dit onderzoek uitgevoerde gloeiverliesbepalingen zijn echter niet bij 600 'C, 
maar bij 500 'C uitgevoerd om ontleding van CaCo, te beperken. Een aantal be- 
palingen zijn zowel bij 500 'C als bij 600 "C uitgevoerd. Hieruit volgt dat het 
gloeiverlies bij 600 'C voor het Dommelslib een factor 1,04 groter is dan bij 
500 "C. Voor het slib uit Malburgen is deze factor 1,25 en voor het slib uit Stein 
1,15. De op deze wijze gevonden organische-stofgehaltes zijn: voor het Dommel- 
monster 22% (uitgangsmonster) en 23% (geëxtraheerd), voor het Malburgen- 
monster 12% (uitgangsmonster) en 15% (geëxtraheerd) en voor het Steinmonster 
9% (uitgangsmonster) en 11% (geëxtraheerd). 

Het resultaat van de omrekening van de concentraties naar een standaard bodem 
is dat de gecorrigeerde metaalgehaltes circa 15 tot 40% lager zijn dan de gemeten 
concentraties (afhankelijk van het type metaal en van het monster). 
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Uit tabel 13 volgt, dat na beluchting en extractie gedurende 1 uur bij pH 1 de Cd- 
concentratie in het Dommelmonster is gedaald van ver boven de WCA-norm tot 
onder de signaleringswaarde. Er wordt nog niet voldaan aan de toetsingswaarde 
voor Cd en Cu. Voor Pb en Zn wordt het algemene milieukwaliteitscriterium ge- 
haald. 

Het Malburgenmonster voldoet na beluchting en extractie aan de toetsingswaarde 
voor Cd en Cu, echter nog niet aan de toetsingswaarde voor Pb. Voor Zn wordt 
voldaan aan het algemene milieukwaliteitscriterium. 

Het Steinmonster voldoet na de genoemde behandeling voor alle vier metalen aan 
de toetsingswaarde, voor Pb en Zn ook aan het algemene milieukwaliteitscriteri- 
um. 
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8 Extracüe met Thwbacilli 

Behalve de genoemde extractie-experimenten na beluchting zijn met 
de drie monsters ook enkele oriënterende biologische uitloogproeven (met Thio- 
bacil19 uitgevoerd. De totale extractieduur was 7 dagen; de pH verliep in die pe- 
riode van 4 naar l. De verkregen extractierendementen, berekend uit concentratie- 
afname in de vaste stof, zijn gegeven in tabel 14. De betrouwbaarheid van deze 
getallen is echter met name voor de beide bovenloopmonsters twijfelachtig, om- 
dat de massabalansen (rekening houdend met de te verwachten onnauwkeung- 
heid) niet sluitend zijn gebleken. Er moet daarom voor de bovenloopmonsters een 
marge van circa 15% (absoluut) worden aangehouden. 

Het rendement van de biologische cadmium-extractie is voor de bovenloop 
monsters vergelijkbaar (misschien iets lager) met dat van de extractie met HCI na 
beluchting. Voor het Steinmonster is het rendement opvallend hoog (97%). De 
biologische-extractierendementen voor koper zijn vergelijkbaar met die bij de 
HCI-behandeling (voor de Malburgenbovenloop iets lager). De verwijdering van 
lood door uitloging met Thiobacilli in een zwavelzuur milieu gaat - zoals bekend 
- gepaard met lage rendementen. Voor zink zijn de cijfers weer vergelijkbaar met 
de HCI-behandeling (voor het Steinmonster iets lager). 
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9 Aanvullende beluchtingexperimenten 

Naar aanleiding van de in hoofdsiuk 7 genoemde resultaten is door 
middel van een aantal aanvullende experimenten de invloed van de beluchtings- 
duur op de extractiereadementen nagegaan. Als extractiemiddel is zoutmur ge- 
bruikt @H l ,  l extractiestap, extractieduur l uur). 

9.1 Proeedure 

De drie baggerspeciemonsters (droge-stofgehalte circa 10 gew.%) zijn 
met een variabele tijdsduur belucht in Imhoff glazen van 1000 ml met een luchtde- 
biet van circa 40 I lucht per uur. Als tijdsduur is gekozen respectievelijk O, 1/4, 1, 
3, en 6 dagen. De monsters zijn vervolgens overgebracht in een bekerglas van 
1000 ml. Van de monsters is de totale massa en het droge-stofgehalte bepaald. 
Met behulp van een automatische buret is geconcentreerd HCI toegevoegd tot pH 
1. De pH is gedurende 1 uur op deze waarde gehandhaafd. Vervolgens is de vaste 
stof afgefiltreerd over een papierfilter (S&S-595). Van het residu is de totale mas- 
sa en het droge-stofgehalte bepaald. Tenslotte is een monster van het residu ont- 
sloten met koningswater (NEN 6465) en door middel van grafietoven-AAS 
geanalyseerd op de metalen Cd, Cu, Pb en Zn. 

9.2 Resulta teddiscussie 

Voor de mogelijke effecten die tijden de beluchting optreden wordt 
ook verwezen naar hoofdstuk 4. In figuur 13 tot en met 15 is voor de drie monsters 
het verloop van de pH en de redoxpotentiaal (Eh) tijdens de beluchting weerge- 
geven. Bij beluchting van Malburgen bovenloop (figuur 14) en Sein specie (fi- 
guur 15) vindt tijdens de eerste uren een stijging van de pH met ongeveer een 
halve eenheid plaats. Na 24 uur blijft de pH praktisch constant, of vertoont een 
geringe dalende tendens. Bij de Dommel bovenloop (figuur 13) daarentegen 
neemt de pH tijdens de beluchting sterk af: van ongeveer 7 naar 4,6. 

Zoals in hoofdstuk 4 is vermeld, zou een pH-daling kunnen worden verklaard 
door: 

oxydatie van Fe(1I) tot Fe(III), gevolgd door vorming van basische Fe(II1)- 
zouten. Het Fe-gehalte van de Dommel bovenloop is echter niet veel groter 
dan van beide andere monsters (4,7,4,1 en 3,896 betrokken op droge stof voor 
respectievelijk Dommel bovenloop, Malburgen bovenloop en Stein specie). 
Bovendien zou het pH-effect worden tegengewerkt door bovengenoemde 
halfieactie. 
de vorming van carbonzuren tengevolge van oxydatie (chemisch of micro- 
biologisch) van organische stof. Hiervoor pleit het hoge organisch-stofgehalte 
van de Dommel bovenloop (tot uiting komend in het hoge gloeiverlies, zie ta- 
bel IS). 
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absorptie van CO2 uit de lucht. Dit veroorzaakt echter bij een pH onder 7 waar- 
schijnlijk niet een groot effecl. Relevant in dit verband is het feit, dat bij 
beluchting van onderloop van Dommelspecie een veel geringere pH-daling is 
waargenomen. 
oxydatie van sulfiden door microbiële activiteit. Thiobacilli kunnen door oxy- 
datie van zwavel of zwavelverbindingen H,SO, vormen. Er zijn verschillende 
soorten Thiobacilli bekend. Thiobacillus ferro-oxidans groeit pas bij pH- 
waarden lager dan 4. Andere species, zoals Thiobacillus intermedius, Thwba- 
cillus novelks en Thwbacilius thioparus vertonen echter wel activiteit in het 
pH-gebied tussen 5 en 8. 

De laatstgenoemde verklaring lijkt op voorhand het meest aannemelijk. Voor een 
meer stellige uitspraak zou een nader onderzoek noodzakelijk zijn. 

Van belang is uiteraard ook het bufferend vermogen van het materiaal. Dit wordt 
veroorzaakt door componenten als organische stof en kalk. Gelet op het organi- 
sche-stofgehalte zou het bufferend vermogen van de Dommel bovenloop juist ho- 
ger moeten zijn dan dat van Malburgen bovenloop en Steinspecie. Wat betreft het 
kalkgehalte is dit niet duidelijk. Enerzijds lijkt uit het ontbreken van een “pH-pla- 
teau” bij de toevoeging van zuur aan Dommel bovenloop (zie hieronder) het kalk- 
gehalte lager te zijn dan van beide andere monsters. Anderzijds volgt uit een 
chemische analyse juist een hoger kakgehalte (26,12 en 19% betrokken op droge 
stof voor respectievelijk Dommel bovenloop, Malburgen bovenloop en Sein spe- 
cie). 
De Eh-waarden stijgen van circa 50 mV bij aanvang naar 590,510 en 520 mV na 
z a  dagen beluchting voor respectievelijk Dommel bovenloop, Malburgen boven- 
loop en Stein specie. 

Het pH-verloop bij het toevoegen van gewncentreerd HCI aan de drie suspensies 
(circa 10% droge stof) is weergegeven in figuur 16 tot en met 18. Hieruit volgt 
dat vooral bij de Dommel bovenloop het zuurverbruik, uitgedrukt in de hoe- 
veelheid HCI nodig om de pH te verlagen tot een waarde 1, afneemt tengevolge 
van de beluchting. Voor de beide andere monsters geldt dat in veel mindere mate. 
Vooral bij de Malburgen bovenloop is een duidelijk “plateau” te zien bij ongeveer 
pH 5, waarschijnlijk tengevolge van de bufferende werking van kalk. Bij de Stein 
specie is dit plateau ook aanwezig, zij het iets minder duidelijk. De pH-metingen 
werden vooral bij de Stein specie vaak verstoord tengevolge van schuimvorming. 
In label 15 is het zuurverbruik bij de extracties gegeven, inclusief het zuur dat no- 
dig is om de pH gedurende l uur op de waarde l te houden. 
Ook uit deze tabel blijkt, dat er alleen bij de Dommel bovenloop een duidelijke 
verlaging van het zuurverbruik optreedt na beluchting. De in deze tabel genoemde 
waarden voor de niet beluchte monsters zijn consistent met de eerder gevonden, 
in hoofdstuk 5.2 vermelde, waarden. 

De resultaten van de vochtgehalte-, de gloeiverliesbepalingen en de metaal- 
analyses zijn gegeven in tabel 16; de procentuele concentratieverlagingen in label 
17; de berekende rendementen op basis van verwijderde melaalmassa’s in label 
18. Deze rendementen zijn ook grafisch weergegeven als functie van de beluch- 
tingsduur in figuur 19 tot en met 21. Het rendement na 48 dagen beluchting (re- 
sultaat uit hoofdstuk 7) is in label 18 opgenomen. In de figuren 19 tot en met 21 
is met dit meetpunt wel rekening gehouden, maar ten behoeve van de over- 
zichtelijkheid is ervoor gekozen de tijdas niet verder te laten lopen dan 200 uur. 
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Het niet geheel vloeiende verloop van de curves is waarschijnlijk het gevolg van 
de onnauwkeurigheid van met name de droge-stofbepalingen. Toch kan de con- 
clusie worden getrokken dat de belangrijkste toename in het extractierendement 
voor alle vier de metalen en alle drie de monsters in de eerste 24 uur van de be- 
luchting heeft plaatsgevonden. Van de vier metalen heeft koper de langste beluch- 
tingstijd nodig om op de “eindwaarde” uit te komen. Overigens blijkt uit tabel 18, 
dat de rendementen die behaald zijn na 48 dagen beluchting nu niet helemaal WOT- 

den bereikt. Ten opzichte van deze laatste waarde wordt voor de Dommel boven- 
loop circa 82.80, 71 en 85% gehaald voor achtereenvolgens Cd, Cu, Pb en Zn. 
Voor de Malburgen bovenloop zijn deze percentages circa 87, 75, 100 en 91%; 
voor de Stein specie circa 94,64,82 en 91%. 
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10 Extractie met citroenzuur na beluchting 

10.1 proeedure 

De extractie-experimenten zijn uitgevoerd met zowel belucht als niet- 
belucht materiaal. De beluchtingstijd (24 uur) is gekozen op basis van de resulta- 
ten van de extractie met HCI (zie hoofdstuk 9). De beluchting is uitgevoerd con- 
form de werkwijze bij de HCI extractie. 
Als extractiemiddel is citroenzuur gebruikt in twee verschillende concentraties 
(0.1 en 0,Ol mol per liter slib, dit komt bij een droge-stofgehalte van 10% overeen 
met circa 1 en 0,l mmo1 per g ds.). Voorafgaand aan de extractie is de benodigde 
hoeveelheid citroenzuur opgelost in 50 ml gedemineraliseerd water. Deze oplos- 
sing is in de eerste minuut van de extractie aan de slibsuspensie toegevoegd. Het 
pH-verloop tijdens de extractie is alleen gemeten en niet bijgesteld. De verdere 
procedure is gelijk aan die bij de HCI-extractie, zoals beschreven onder 9.1. 

10.2 Resultateddiscussie 

In figuur 22 tot en met 27 is het pH-verloop gegeven gedurende de ex- 
tractie. Voor de Dommel bovenloop (figuur 22 en 23) kan er een duidelijk verschil 
worden geconstateerd tussen het beluchte en het niet-beluchte materiaal. De pH 
vóór toevoeging van Citroenzuur bedraagt circa 6,7 voor het niet-beluchte en circa 
5,O voor het beluchte materiaal. Met 0,Ol molair citroenzuur is de pH (na een aan- 
vankelijke daling tot iets lagere waarden) na 60 minuten op een vrij constante 
waarde gekomen van circa 5,4 voor de niet-beluchte specie en circa 4,2 voor de 
beluchte specie; met 0,l molair citroenzuur wordt de pH circa 3,4 voor de niet- 
beluchte specie en circa 2,6 voor de beluchte specie. Ter vergelijking: de pH van 
een 0,Ot molair citroenzuuroplossing zonder aanwezigheid van bufferende stof- 
fen bedraagt circa 2,6; van een 0,l molair oplossing circa 2,l .  
Voor de Malburgen bovenloop (figuur 24 en 25) is er geen significant verschil 
waargenomen tussen het beluchte en het niet-beluchte materiaal. De pH v66r toe- 
voeging van citroenzuur bedraagt circa 7,l voor het niet-beluchte en circa 7.5 
voor het beluchte materiaal. Met 0,Ol molair citroenzuur is de pH na een aanvan- 
kelijke daling tot circa 5,5 na 64 minuten weer gestegen tot circa 6,9 voor zowel 
de beluchte als de niet-beluchte specie. Met 0.1 molair citroenzuur komt de pH - 
na een aanvankelijke daling tot circa 4,l - in 60 minuten op een waarde van onge- 
veer 4,8. 
Ook voor de Stein specie (figuur 26 en 27) is er slechts een klein verschil waarge- 
nomen tussen de beluchte en de niet-beluchte specie. De pH v66r toevoeging van 
citroenzuur bedraagt circa 7,4 voor de niet-beluchte en circa 7,7 voor de beluchte 
specie. Met 0,Ol molair citroenzuur is de pH na een aanvankelijke daling tot circa 
4,4 bij de niet-beluchte specie na 64 minuten weer gestegen tot circa 6,3 en bij de 
beluchte specie na 50 minuten tot 6,8. Met 0,l molair citroenzuur komt de pH - 
na een aanvankelijke daling tot circa 4.3 - in 60 minuten op een waarde van onge- 
veer 4,7 en 4,9 voor respectievelijk de niet-beluchte en de beluchte specie. 
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De resultaten van de vochtgehalte-, de gloeiverliesbepalingen en de metaal- 
analyses zijn gegeven in tabel 19; de procentuele concentratieverlagingen in 
tabel 20; de berekende rendementen op basis van verwijderde metaalmassa’s in 
tabel 21. Deze rendementen zijn zeer laag. Zink levert van de vier onderzochte 
metalen nog de minst lage rendementen op, maar komt ook vaak nauwelijks bo- 
ven de experimentele onnauwkeurigheid uit. Uit het bovenstaande volgt, dat ci- 
troenzuur ongeschikt is als extractiemiddel voor de hier behandelde monsters. 
Significante rendementen (20 à 40%) worden eigenlijk alleen gevonden voor de 
beluchte Dommel bovenloop. Dit laatste is waarschijnlijk voor een belangrijk 
deel het gevolg van de verlaagde pH tengevolge van de beluchting. Vergelijk dit 
ook met de in hoofdstuk 7.2 vermelde constatering, dat bij het Dommelslib 71% 
van het aanwezige Cd en 29% van het aanwezige Cu wordt verwijderd na beluch- 
ting bij pH 4 (zonder extractie bij pH 1). 
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11 Conclusie 

Uit de resultaten beschreven in hoofdstuk 6 blijkt, dat zonder be- 
luchting de rendementen van extractie met zuur voor de bovenloopmonsters zeer 
laag zijn. Voor het monster uit Stein zijn de rendementen weliswaar hoger, maar 
het toevoegen van een tweede trap blijkt weinig extra rendement op te leveren. 
Gezien de complicaties, die het aanbrengen van een tweede trap voor het extrac- 
tieproces met zich brengt, moet dit ook voor het Steinslib als zinloos worden be- 
schouwd. 

Voor de hier onderzochte monsters blijkt een langdurige beluchting voorafgaande 
aan de extractie met zuur een aanzienlijke verhoging van het rendement op te le- 
veren. De invloed van de duur van de beluchting op de extractierendementen is in 
een serie afzonderlijke experimenten (hoofdstuk 8) nagegaan. In het verleden [5 ]  
werd voor monsters uit de Dommel en de Maas geconstateerd dat beluchting geen 
effect had. Er werden daarbij echter ook zonder beluchten hoge extractierende- 
menten bereikt. Dit zou verklaard kunnen worden, als de genoemde monsters al 
voor de behandeling gedurende lange tijd met lucht in contact zijn geweest. Om 
met enige zekerheid te kunnen verklaren waarom beluchting voor het ene monster 
wel het extractierendement verhoogt en voor het andere niet, zijn echter meer ge- 
gevens nodig beueffende de wijze waarop de metalen in het slib gebonden zijn 
(speciatie). 

Uit de in hoofdstuk 4 gegeven theoretische achtergrond volgt, dat er moeilijk een 
algemeen toepasbare reinigingstechniek gevonden zal kunnen worden voor met 
zware metalen verontreinigde waterbodems. Het is dan ook niet mogelijk om uit 
de resultaten van de in dit rapport beschreven extractie-experimenten aan slechts 
drie monsters (waarvan twee bovenloopmonsters na hydrocyclonage) algemeen 
geldende conclusies te trekken. Om te kunnen voorspellen of extractie voor een 
bepaald monster een haalbare en zinvolle behandelingsmethode is, en zo ja, wat 
dan de optimale procescondities zijn, ontbreekt nog veel kennis. Op basis van er- 
varingen met een groot aantal met extractie behandelde monsters, die tevens uit- 
gebreid en systematisch zijn gekarakteriseerd, zullen de belangrijke correlaties 
moeten worden gelegd. Ais karakteriseringsmetden komen in aanmerking me- 
taalanalyses, deeltjesgrootteverdelingen, speciatie, uitlooggedrag, hydrocyclona- 
ge, en andere. 

Het zuurverbniik voor pH-verlaging naar 1 (10 gew. % suspensie) blijkt 4 à 5 ml 
1 N HCI per g droge stof te bedragen. Bij gebruik van vers HC1 (kostprijs circa 
f 0,57/kg 12 N HCI) bedragen de kosten dan circa f 230,- à f 290,-/ton d.s. Me- 
thoden om deze kosten te verlagen zijn (partiële) regeneratie, gebruik van afval- 
zuur en (wellicht) toepassing van microbiële uitloging door Thiobacilli. 
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Uit de aanvullende beluchtingsexperimenten (hoofdstuk 8) en de experimenten 
met citroenzuur (hoofdstuk 9) worden de volgende conclusies getrokken: 

- Beluchting heeft voor de Dommel bovenloop tot gevolg, dat het bufferend 
vermogen voor een groot deel teniet wordt gedaan. Dit blijkt onder andere uit 
de sterke pH-daling tijdens de beluchting, uit het sterk verminderde zuurver- 
btuik bij de extractie met HC1 en uit de relatief lage pH na toevoeging van ci- 
troenzuur aan het beluchte materiaal. 

- Voor de Malburgen bovenloop en de Stein specie heeft beluchting hooguit een 
geringe invloed op het zuurverbruik. Bij deze monsters vindt ook geen pH-da- 
ling tijdens beluchting plaats. 

- Een overtuigende verklaring voor het verschillende pH-verloop bij beluchting 
van enerzijds Dommel bovenloop en anderzijds Malburgen bovenloop en 
Stein specie is zonder nader onderzoek niet te geven. Een pH-daling tengevol- 
ge van activiteit van Thiobaciili bij de Dommel bovenloop lijkt op dit moment 
de meest aannemelijke van de genoemde mogelijkheden (zie 8.2). 

- De extractierendementen die zijn verkregen na 48 dagen beluchting, zijn met 
de kortere beluchtingstijden, die hier zijn toegepasf niet helemaal bereikt. Na 
24 uur beluchting is, afhankelijk van het beschouwde monster en het be- 
schouwde meiaal, circa 70 à 90% van het effect verkregen. 

- Citroenzuur is ongeschikt ais extractiemiddel voor de hier behandelde mon- 
sters. Alleen voor de Dommel bovenloop zijn rendementen verkregen (circa 
20 à 40%), die als significant kunnen worden beschouwd. Dit laatste is waar- 
schijnlijk het gevolg van de verlaagde pH tengevolge van de beluchting. 
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Tabel 1. Procescondities hydrocyclonage-experimenten 

!-- Monster 

I 
Dommel I 
bovenst. s lit 

Dommel I 
restant 

Dommel I1 * 

Malburgen 

Invoer 

16500 

15900 

16350 

5200 

d.s. 
:gew.%) 

24,O 

11,9 

12,5 

16.5 

Onderloop 

62,3 

Bovenloop IE d.2 

13800 

14400 

15550 

4720 

54,5 

25.5 

11,5 37,l 

* De gegeven procescondities zijn een momentopname; invoer- en bo- 
venloopsamenstelling veranderden gedurende de uitvoering, droge- 
stofgehalte van de onderloop bleef vrijwel constant. 

Tabel 2. Zeefanalyse Dommel onderloop en bovenloop na 1 x 
hydrocyclonage 

Zeeffractie 

(rm) 

> 500 

250 - 500 

125 - 250 

63 - 125 
20 - 6 3  

< 20 

gew. % 

Onderloop 

0,38 

9,13 

51,53 

29,60 

6.39 

2,96 

cum. gew.$ 

0,38 

9,51 

61,04 

90,64 

97,03 

99,99 

Bovenloop 

gew. % 

0,48 

0.76 

8 , 8 8  

19.54 

21,76 

48 I 57 

cum. gew. % 

0,48 

1,24 

10,12 

29.66 

54 ~ 42 

99,99 
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Tabel 5. Procescondities oriënterende hydrocyclonage-experimenten 

Invoer Onderloop Bovenloop E d.s 

Monster d.s. 
(gew.%) 

22 

21 

26,5 

I 
debiet d.s. 
(kg/h) (gew.%) (%)  

745 6 55 

800 7.5 48 

780 4 64 

Dommel 
bovenloop 

Malburgen 
bovenloop 

Stein 
volledig 

Droge-stof 
gehalte 

(gew. %) 

10.0 

11,5 

11,l 

Volume HC1 Volume 1 N HC1 
31 gew. % per gram d . s .  

(ml) (ml) 

16 3,8 

19 4 , 2  

2 4  4 , 8  

Tabel 6. Zuurverbruik voor pH-verlaging naar 1 

Monster 

Dommel 
bovenloop 

Malburgen 
bovenloop 

Stein 
volledig 

Suspensie 
volume 

(ml) 

455 

430 

455 



Tabel 7.1 Analyseresultaten tweetrapsextractie Dommelslib 

Monster Type Droge Gloei- Extrac- Metaalconcentraties 
stof rest tie- 

500'C tijd Cd Cu Pb Zn 
( e )  (%)  (min.) (ppd (ppm) (ppm) (ppm) 

Oorspronkelijk 1) S 39 93 
Voor extractie 2) S 9 77 
Residu na le trap 3) S 59 n.b. 
Residu na 2e trap 3) S 56 n.b. 
Residu na 2e trap 4) S 58 n.b. 
Residu na 2e trap 5 )  S 56 n.b. 

Extract le trap L 
Extract le trap L 
Extract le trap L 
Extract le trap L 
Filtraat le trap L 

Extract 2e trap 
Extract 2e trap 
Extract 2e trap 
Extract 2e trap 
Filtraat 2e trap _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - _ _ _ _ - - -  

L 
L 
L 
L 
L - - _  

60 
60 
60 
60 

O 
10 
30 
60 
60 

O 
10 
30 
60 
60 

.. 

63 341 75 
226 1105 258 
265 1490 302 
235 1570 275 
193 1690 298 
200 1620 222 

0.2 < 0.02 < 0.05 
0.3 < 0.02 < 0.05 
0.7 0.02 0.1 
1.6 0.02 0.7 
1.9 < 0.02 1.1 

1.7 < 0.02 
2.6 < 0.02 
3.6 < 0.02 
4.9 < 0.02 
4.1 < 0.02 

n.b.: Niet bepaald 
S : Vaste-stofmonster (concentraties in mg/kg d.s.) 
L : Vloeistofmonster (concentraties in mg/i) 

1) Voor hydrocyclonage 
2) Bovenloop na 2 x hydrocyclonage 
3) Zonder wassen 
4) Na wassen met demi-water 
5) Na wassen met HC1 (pH - 1) 

1.6 
2.1 
2.8 
4.1 
2.8 _ _ - - - _  

832 
2200 
1440 
1100 
1130 
1170 

35 
3 9. 
51 
59 
43 

13 
13 
15 
18 
12 _ _ _ _  



Tabel 7.2 Analyseresultaten tweetrapsextractie Malburgenslib 

Monster Type Droge Gloei- Extrac- Metaalconcentraties 
stof rest tie- 

500°C tijd Cd Cu Pb Zn 
( % )  ( a )  (min.) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) 

Oorspronkelijk 1) S 33 90 - 15 176 2700 
Voor extractie 2) S 10 84 - 24 249 2800 
Residu na le trap 3) S 56 n.b. 60 20 294 3000 
Residu na 2e trap 3) S 51 n.b. 60 20 310 3000 
Residu na Ze trap 4) S 52 n.b. 60 27 358 3260 
Residu na Ze trap 5) S 49 n.b. 60 16 340 3100 

Extract le trap L 
Extract le trap L 
Extract le trap L 
Extract le trap L 
Filtraat le trap L 

Extract Ze trap 
Extract Ze trap 
Extract Ze trap 
Extract 2e trap 
Filtraat Ze trap _ _ - _ _ _ _ _ _ _ - - - _ _ -  

o 0.1 0.3 10 
10 0.1 0.2 8 
30 0.1 0.2 7 
60 0.1 0.3 7 
60 0.1 0.3 15 

o 0.1 0.3 5 
10 0.1 0.3 7 
30 0.1 0.2 10 
60 0.1 0.3 16 
60 0.1 0.3 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

n.b.: Niet bepaald 
S : Vaste-stofmonster (concentraties in mg/kg d.s.) 
L : Vloeistofmonster (concentraties in mg/i) 

1) Voor hydrocyclonage 
2) Bovenloop na hydrocyclonage 
3) Zonder wassen 
4) Na wassen met demi-water 
5) Na wassen met HC1 (pH - 1) 

1500 
2400 
1270 
880 
995 
940 

73 
.9 8 
116 
130 
44 

35 
41 
47 
55 
94 



Tabel 7.3 Analyseresultaten tweetrapsextractie Steinspecie 

Monster Type Droge Gloei- Extrac- Metaalconcentraties 
stof rest tie- 

500°C tijd Cd Cu Pb Zn 
( % )  (8)  (min.) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) 

Voor extractie 1) S 31 

Residu na 2e trap 2) S 51 

Residu na 2e trap 4) S 41 

Residu na le trap 2) S 49 

Residu na 2e trap 3) S 54 

Extract le trap L 
Extract le trap L 
Extract le trap L 
Extract le trap L 
Filtraat le trap L 

Extract Ze trap L 
Extract 2e trap L 
Extract 2e trap L 
Extract 2e trap L 
Filtraat 2e trap L 

90 - 28 127 407 
n.b. 60 9 165 241 
n.b. 60 7 161 189 
n.b. 60 5 162 194 
n.b. 60 4 151 134 

O 1 0.1 18 
10 2 0.2 20 
30 2 0.1 21 
60 2 0.5 25 
60 2 0.7 21 

O 0.4 0.3 5 
10 0.3 0.4 4 
30 0.3 0.6 4 
60 0.3 0.9 5 
60 0.5 0.9 4 

2000 
7 20 
540 
450 
440 

81 
93 
98 
104 
70 

18 
12 
12 
13 
10 

n.b.: Niet bepaald 
S : Vaste-stofmonster (concentraties in mg/kg d.s.) 
L : Vloeistofmonster (concentraties in mg/i) 

1) Identiek aan oorspronkelijk monster (niet gehydrocycloneerd) 
2) Zonder wassen 
3) Na wassen met demi-water 
4) Na wassen met HCl (pH - 1) 



Tabel 8.1 Rendementen tweetrapsextractie Domelslib 

Monster Type Extrac- Rendementen (op basis van 
tie- verwijderde massa metaal) 
tijd 

Cd Cu Pb Zn 
(min.) (%) (8) (%)  (%) 

Residu M le trap 3) S 60 7 0.0 7 48 
Residu na 2e trap 3) S 60 13 0.0 11 58 
Residu na 2e trap 4 )  S 60 29 0.0 4 57 

Extract Ie trap L O 1 n.d. n.d. 22 
Extract le trap L 10 2 n.d. n.d. 24 
Extract le trap L 30 4 0.02 0.4 31 
Extract le trap L 60 10 0.02 4 36 
Filtraat le trap L 60 13 n.d. 6 31 

Extract 2e trap L O 19 n.d. 12 38 
Extract 2e trap L 10 22 n.d. 13 38 
Extract Ze trap L 30 26 n.d. 16 39 
Extract 2e trap L 60 31 n.d. 20 40 
Filtraat 2e trap L 60 30 n.d. 17 38 

Residu na Ze trap 5) S 60 26 0.0 28 56 

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

n.d.: Onder detectiegrens 
S : Vaste - s tofmons ter 
L : Vloeistofmonster 

3) Zonder wassen 
4) Na wassen met demi-water 
5) Na wassen met HC1 (pH - 1) 



Tabel 8.2 Rendementen tweetrapsextractie Malburgenslib 

Monster Type Extrac- Rendementen (op basis van 
tie- verwijderde massa metaal) 
tijd 

Cd Cu Pb Zn 
(min.) ( % )  (%) ( 8 )  ( a )  

Residu na le trap 3 )  S 6 0  21 O O 50 
Residu na 2e trap 3 )  S 6 0  22 O 2 66 
Residu na 2e trap 4 )  S 6 0  O O O 61 
Residu na 2e trap 5) S 6 0  37 O O 6 3  

Extract le trap L O 2 0 . 7  3 22 
Extract le trap L 10 2 0 . 7  2 30 
Extract le trap L 30 2 0 . 5  2 36 
Extract le trap L 6 0  2 0.8 2 40 
Filtraat le trap L 6 0  5 1 4 16 

Extract 2e trap 
Extract 2e trap 
Extract 2e trap 
Extract 2e trap 
Filtraat 2e trap _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ - - _ - _  

L 
L 
L 
L 
L 

S : Vaste-stofmonster 
L : Vloeistofmonster 

3 )  Zonder wassen 
4 )  Na wassen met demi-water 
5) Na wassen met HC1 (pH - 1) 

6 
7 
7 
7 
6 - - -  

1 
2 
1 
2 
2 

29 
31 
34 
37 
58 _ _ _ _  



Tabel 8.3 Rendementen tweetrapsextractie Steinspecie 

Monster Type Extrac- Rendementen (op basis van 
tie- verwijderde massa metaal) 
tijd 

Cd Cu Pb Zn 
(min.) (%) (%) ( % I  ( % I  

Residu na le trap 2) S 6 0  73 O 48 6 8  
Residu na 2e trap 2) S 60 76 O 54 73 
Residu na 2e trap 3) S 6 0  83 O 53 78 
Residu na 2e trap 4 )  S 6 0  85 O 68 78 

Extract le trap L O 45 1 40 37 
Extract le trap L 10 55 2 44 42 
Extract le trap L 30 59 1 48 45 
Extract le trap L 60 65 4 56 47 
Filtraat le trap L 60 8 4  6 54 37 

Extract 2e trap 
Extract 2e trap 
Extract 2e trap 
Extract 2e trap 
Filtraat 2e trap 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

L 
L 
L 
L 
L _ - - _  

S : Vaste- s tofmons ter 
L : Vloeistofmonster 

2) Zonder wassen 
3) Na wassen met demi-water 
4 )  Na wassen met HC1 (pH - 1) 

9 0  
89 
89 
89 
93 

7 
8 
9 
10 
11 

6 2  
6 1  
6 1  
6 2  
6 1  _ - _ _  

50 
46 
47 
47 
46 

. - _ _  



Tabel 9.1 Concentratieverlaging tweetrapsextractie Dommelslib 

Monster Conc. verlaging t.o.v. uitgangsmateriaal 

Cd Cu Pb Zn 
(a) ( 8 )  (%) ( 8 )  

Residu na le trap 3) 
Residu na Ze trap 3) 
Residu na Ze trap 4) 
Residu na Ze trap 5) 

O O O 35 
O O O 50 

15 O O 49 
12 O 14 47 

3) Zonder wassen 
4) Na wassen met deai-water 
5) Na wassen met HC1 (pH - 1) 
Tabel 9.2 Concentratieverlaging tweetrapsextractie Malburgenslib 

Monster Conc. verlaging t.o.v. uitgangsmateriaal 

Cd Cu Pb Zn 
( % I  (%)  (%) (%)  

Residu na le trap 3) 
Residu na Ze trap 3 )  
Residu na Ze trap 4 )  
Residu na Ze trap 5 )  

17 O O 47 
17 O O 63 
O O O 59 

33 O O 61 

3) Zonder wassen 
4) Na wassen met demi-water 
5) Na wassen met HC1 (pH - 1) 
Tabel 9.3 Concentratieverlaging tweetrapsextractie Steinspecie 

Monster Conc. verlaging t.o.v. uitgangsmateriaal 

Residu na le trap 2) 
Residu na Ze trap 2) 
Residu na Ze trap 3) 
Residu na 2e trap 4 )  

7 0  O 4 1  6 4  
75 O 54 73 
83 O 52 78 
84 O 67 78 

2) Zonder wassen 
3) Na wassen met demi-water 
4 )  Na wassen met HC1 (pH - 1) 



Tabel 10. 

DOMMEL (bovenloop) 

Analyseresultaten extracties na beluchting 

vocht- gloeirest 
geh. 500 'C Cd Cu Pb Zn 

(%) ( 8 )  (ppm) (ppm) (PP~) (ppm) 

uitgangsmonster (gefiltr.) 60 77 

na beluchten 
na 1 uur extractie 
na 5 uur extractie 

na beluchten pH 4 
na 5 uur extractie 
na NaC1 toev., 
belucht.+ 5 uur extr 

55 7 6  
48  n.b. 
52 7 5  

56 75 
50 7 6  

51 73 

250 1200 260 2200 

200 1200 
27 200 1 9 0  310 
29 200 

87 1000 
36 230 

31  196 

MALBURGEN (bovenloop) 
vocht- gloeirest 
geh. 500 'C 

($1 (%) 

uitgangsmonster (gefiltr.) 68 89 23 250 2900 2100 

na beluchten 
na 1 uur extractie 
na 5 uur extr. pH 1 

29 88 24 250 2900 2100 
47 n.b. 3 . 9  90 1060 430 
47 87 4 . 2  76 1010 440 

na beluchten pH 4 45 87 8 . 7  260 3100 1100 
na 5 uur extr. pH 1 45 87 2 . 8  67 7 7 0  400 
na NaC1 toev., belucht. 
en 5 uur extr. pH 1 48 87 3 . 5  69  530 490 

STEIN (niet gehydrocycloneerd) 
vocht- gloeirest 
geh. 500 'C Cd Cu Pb Zn 

(%) (%)  (ppm) (ppm) (ppm) ( w m )  

uitgangsmonster (gefiltr.) 64  9 1  25 130  400 1700 

na beluchten 
na 1 uur extractie 
na 5 uur extractie 

39 90 24 1800 
40 . n.b. 3 . 1  57 160  410 
41 89 2 . 3  380 

na beluchten pH 4 44 88 5 . 8  
na 5 uur extractie 43 89 2 .2  
na NaC1 toev., 
belucht.+ 5 uur extr. 39 88 2.7 

1000 
340 

420 



Tabel 11. 

DOMMEL (bovenloop) 

Berekende extractierendementen na beluchting 

Cd Cu Pb Zn 
($1 (a) (a )  ( % I  

uitgangsmonster (gefiltr.) - - 
na beluchten 20 O 
na 1 uur extractie 92 a7 47 a9 
na 5 uur extractie 91 a7 

na 5 uur extractie 90 a6 
na beluchten pH 4 70 29 

na NaC1 toev., 
belucht.+ 5 uur extr. 93 9 1  

MALBURGEN (bovenloop) 

uitgangsmonster (gefiltr.) - - 
na beluchten 
na 1 uur extractie 
na 5 uur extr. pH 1 

O O O O 
a5 68 68 a2 
a5 74 7 1  a2 

na beluchten pH 4 7 1  1 9  ia 60 

na NaC1 toev., belucht. 
na 5 uur extr. pH 1 92 a3 a4 aa 

en 5 uur extr. pH 1 a9 a0 a7 a4 

STEIN (niet gehydrocycloneerd) 

uitgangsmonster (gefiltr.) - - - 
na beluchten 
na 1 uur extractie 
na 5 uur extractie 

20 11 
9 1  67 70 a2 
93 a4 

na beluchten pH 4 a2 
na 5 uur extractie 94 
na NaC1 toev., 
belucht.+ 5 uur extr. 94 

55 
a7 

a7 



Tabel 12. 

DOMMEL (bovenloop) 

Procentuele concentratieverlaging extractie na beluchting 

Cd Cu Pb Zn 
(%I  (%I  (a) ( % )  

uitgangsmonster (gefiltr.) - - - - 
na beluchten 
na' 1 uur extractie 
na 5 uur extractie 

22 O 
89 83 28 86 
88 83 

na beluchten pH 4 65 17 
na 5 uur extractie 86 81 
na NaC1 toev., 
belucht.+ 5 uur extr. 88 84 

MALBURGEN (bovenloop) 

uitgangsmonster (gefiltr.) 

na beluchten 
na 1 uur extractie 
na 5 uur extr. pH 1 

O 
83  
82 

na beluchten pH 4 62 
na 5 uur extr. pH 1 88 
na NaC1 toev., belucht. 
en 5 uur extr. pH 1 85 

STEIN (niet gehydrocycloneerd) 

O 
64 
69 

O 
73 

72 

O 
63 
65 

O 
73 

82 

O 
80 
79 

48 
81 

77 

uitgangsmonster (gefiltr.) 

na beluchten 
na 1 uur extractie 
na 5 uur extractie 

na beluchten pH 4 77 
na 5 uur extractie 91 
na NaC1 toev., 
belucht.+ 5 uur extr. 89 

4 O 
88 56 60 76 
91 78 

41 
80 

75 



Tabel 1 3 .  Vergelijking van metaalconcentraties in de verkregen slibben 
met WCA-norm en normen uit de Derde Nota Waterhuishouding 1) 

S1 ibmons ter 
Concentraties in mg/kg droge stof 

Cd CU Pb Zn 
voor na voor na voor na voor na 
corr. corr. corr. corr. corr. corr. corr. corr. 

Dommel-bovenloop 

voor extractie 230 165 1100 812 260 208 2200 1652 

na tweetrapsextractie 240 166 1600 1155 280 220 1100 814 
(zonder beluchting) 

na 1 uur extractie 27 1 9  200 144 190 149 310 229.  
(vooraf belucht) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Malburgen-bovenloop 

voor extractie 2 4  18  250 159 2800 1997 2400 1406 

na tweetrapsextractie 20 14 310 193 3000 2100 880 508 
(zonder beluchting) 

na 1 uur extractie 3 .9  2 .8  90 56 1060 742 430 248 
(vooraf belucht) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Stein (volledig) 

voor extractie 28 2 4  130 100 410 338 2000 1433 

na tweetrapsextractie 7 . 0  5 .8  160 120 190  154 540 381  
(zonder beluchting) 

na 1 uur extractie 3 . 1  2 . 6  57 43  160 129 410 289 
(vooraf belucht) 

----__-______-------____________________-~~~~~-------------~~~--------.~--~ 

Alg. milieukwal. (M-waarde) 2 35 530 480 

Toetsingswaarde 7 . 5  90  530 1000 

Signaleringswaarde 30 400 1000 2500 

WCA- norm 50 5000 5000 20000 

i) Gecorrigeerde waarden zijn omgerekend naar standaard bodem 
( 2 5  % lutum, 10 % organische stof; zie tekst) 



Tabel 1 4 .  Extractierendementen na uitloging met Thiobacilli 

Monster 

Dommel (bovenloop) 

Malburgen (bovenloop) 

Stein (volledig) 

Cd ( 8 )  Cu (%) Pb (%)  Zn (%) 

77 71 O 76 
81 43 O 72 

97 67 21 86 

Beluchtingcduur 

O uur 
6 uur 

24 uur 

3 dagen 

6 dagen 

Zuurverbruik ( m i  1 N HC1 per gram droge stof) 

Dommel bovenloop Malburgen bovenloop Stein specie 

3 , 4  3 , 4  5 . 1  

3 . 1  3 . 7  5 ,7  

2,5 3 , 6  5 , 2  

2 . 8  4 . 4  4 , 8  

2,2 3 . 4  4 , 4  



Tabel 16. Analyseresultaten HC1-extracties pH 1) na beluchting 

DOMMEL (bovenloop) 
gloei- gloei- 

vocht- verlies verlies 
geh. 500 'C 600 'C Cd Cu Pb Zn 

(%)  (%) ( % )  (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) 

voor extractie 89 20 22 220 1170 265 2400 

zonder beluchten; 
na 1 uur extractie 60 22 25 244 1240 305 1520 

na 6 uur beluchten; 90 22 23 
na 1 uur extractie 5 4  n.b. 25 67 675 1 9 1  7 54 

na 24 uur beluchten; 90 23 24 
na 1 uur extractie 63 24 25 80 550 210 806 

na 3 dagen beluchten 90 22 23 
na 1 uur extractie 63 24 2 4  54  363 195 604 

na 6 dagen beluchten 90 23 23 
na 1 uur extractie 57 2 4  24 5 1  310 206 550 

MALBURGEN (bovenloop) 
gloei- gloei- 

vocht- verlies verlies 
geh. 500 'C 600 "C Cd Cu Pb Zn 

(%)  (%) (Pi) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) 

voor extractie 

zonder beluchten; 
na 1 uur extractie 

na 6 uur beluchten; 
na 1 uur extractie 

na 24 uur beluchten: 
na 1 uur extractie 

na 3 dagen beluchten 
na 1 uur extractie 

na 6 dagen beluchten 
na 1 uur extractie 

8 4  1 2  1 3  

43 1 3  14 

8 4  1 2  15  
52 14 15  

85 12 15  
52 13 15  

85 11 14 
53 1 3  15 

8 4  1 2  14 
52 14 15  

22 

28 

6 . 9  

7 . 3  

5 . 5  

8 . 2  

250 

279 

237 

185 

1 2 4  

147 

3000 

3400 

1150 

1100 

1000 

1180 

2100 

1660 

714 

730 

592 

680 

n.b. - niet bepaald 



Tabel 16. Analyseresultaten HC1-extracties pH 1) na beluchting (vervolg) 

STEIN (niet gehydrocycloneerd) 
gloei- gloei- 

vocht- verlies verlies 
geh. 500 'C 600 "C Cd Cu Pb Zn 

(%)  ( 8 )  (%) (ppm) ( p p d  (ppm) (ppm) 

voor extractie 

zonder beluchten; 
na 1 uur extractie 

na 6 uur beluchten: 
na 1 uur extractie 

na 24 uur beluchten; 
M 1 uur extractie 

na 3 dagen beluchten 
na 1 uur extractie 

na 6 dagen beluchten 
na 1 uur extractie 

87 n.b. 

48 11 

87 10 
7.8 13 

87 8.0 
4.6 n.b. 

87 9.2 
41 11 

86 9.4 
6.1 11 

12 

12 

13 
13 

12 
n.b.  

11 
12 

12 
12 

26 127 410 

9.9 159 310 

3.6 87 167 

5.3 90 190 

3.4 80 188 

4.7 79 208 

1600 

605 

428 

476 

439 

480 

n.b. - niet bepaald 



Tabel 1 7 .  Concentratieverlaging (%) na beluchting 
en extractie met HC1 (pH 1) 

DOMMEL (bovenloop) 

zonder beluchten; 
na 1 uur extractie 

na 6 uur beluchten; 
na 1 uur extractie 

O O O 37 

7 0  42 28 69  

na 24 uur beluchten; 
na 1 uur extractie 64 53 21  66 

na 3 dagen beluchten; 
na 1 uur extractie 7 5  69 26 7 5  

na 6 dagen beluchten: 
na 1 uur extractie 77  7 4  22 77 

MALBURGEN (bovenloop) 

voor extractie - - 
zonder beluchten; 
na 1 uur extractie 

na 6 uur beluchten; 
na 1 uur extractie 

O O O 21 

69  5 62 66 

na 24 uur beluchten; 
na 1 uur extractie 67 26 63  65 

na 3 dagen beluchten; 
na 1 uur extractie 7 5  50 67 7 2  

na 6 dagen beluchten; 
na 1 uur extractie 63 4 1  6 1  68  



Tabel 17. Concentratieverlaging (%) na beluchting 
en extractie met HCl (pH 1) (vervolg) 

STEIN (niet gehydrocycloneerd) 

voor extractie - - - - 

zonder beluchten; 
na 1 uur extractie 

na 6 uur beluchten; 
na 1 uur extractie 

62 O 24 62 

86 31 59 73 

na 24 uur beluchten; 
na 1 uur extractie 80 29 54 70 

na 3 dagen beluchten: 
na 1 uur extractie 87 37 54 73 

na 6 dagen beluchten; 
na 1 uur extractie 82 38 49 70 



Tabel 1 8 .  Berekende rendementen extractie met HC1 (pH 1) 
na beluchting 

DOMMEL (bovenloop) 

Cd Cu Pb Zn 
( a )  (8) ( e )  (8) 

voor extractie - - - 

zonder beluchten; 
na 1 uur extractie O 3 O 4 2  

na 6 uur beluchten; 
na 1 uur extractie 7 4  50 38 7 3  

na 24 uur beluchten; 
na 1 uur extractie 68 59 31 7 1  

na 3 dagen beluchten; 
na 1 uur extractie 79 7 4  38 7 9  

na 6 dagen beluchten; 
na 1 uur extractie 79 76 30 79 

na 48 dagen beluchten; 
na 1 uur extractie *) 92 87 47 89 

MALBURGEN (bovenloop) 

Cd Cu Pb Zn 
( 8 )  (%) ( % )  

voor extractie - 

zonder beluchten; 
na 1 uur extractie 0.0 

na 6 uur beluchten; 
na 1 uur extractie 72 .9  

na 24 uur beluchten; 
na 1 uur extractie 7 5 . 6  

na 3 dagen beluchten; 
na 1 uur extractie 7 9 . 4  

na 6 dagen beluchten; 
na 1 uur extractie 6 7 . 6  

na 48 dagen beluchten; 
na 1 uur extractie *) 8 5 . 1  

- 

5 . 8  

18 .2  

45 .7  

5 9 . 1  

48.8 

6 8 . 0  

- 

4 . 3  

66 .9  

7 3 . 1  

7 2 . 5  

6 5 . 8  

67 .8  

- 

3 3 . 3  

70 .7  

74 .5  

7 6 . 8  

7 1 . 8  

82 .0  

*) uit vorige experimenten 



Tabel 18. Berekende rendementen extractie met HC1 (pH i) 
na beluchting (vervolg) 

STEIN (niet gehydrocycloneerd) 

Cd Cu Pb Zn 
(%) (a)  (%) (%) 

voor extractie 

zonder beluchten; 
na 1 uur extractie 

na 6 uur beluchten; 
na 1 uur extractie 

na 24 uur beluchten; 
na 1 uur extractie 

na 3 dagen beluchten; 
na 1 uur extractie 

na 6 dagen beluchten; 
na 1 uur extractie 

na 48 dagen beluchten; 
na 1 uur extractie *) 

- 

68 O 37 69 

87 38 63 76 

82 37 59 7 4  

89 47 6 1  77 

84 44 54 73 

91 67 7 1  82 

*) uit vorige experimenten 



Tabel 19. Analyseresultaten citroenzuur (HCitr) extracties 

DOMMEL (bovenloop) 
gloei- gloei- 

vocht- verlies verlies 
geh. 500 'C 600 'C Cd Cu Pb Zn 

( 8 )  ( 8 )  ( 8 )  (ppm) ( e e d  (ppm) (ppm) 

voor extractie 
(gefiltr.) 
zonder beluchten; 
na 1 uur extr. 0.01 M 
na 1 uur extr. 0.1 M 

89 23 27 220 1170 265 2400 

59 23 25 221 1270 278 2350 
55 24 25 208 1270 273 2130 

na 24 uur beluchten; 
na 1 uur extr. 0.01 M 
na 1 uur extr. 0.1 M 

89 22 23 
58 23 24 209 1190 270 1990 
50 25 26 157 1190 225 1450 

MALBURGEN (bovenloop) 
gloei- gloei- 

vocht- verlies verlies 
geh. 500 * C  600 'C Cd Cu Pb Zn 

( 8 )  ( 8 )  (%)  (pem) (ppm) (ppm) (ppm) 

voor extractie 84 10 13 22 250 3000 2100 
(gefiltr.) 
zonder beluchten; 
na 1 uur extr. 0.01 M 47 12 13 23 340 3030 2080 
na 1 uur extr. 0.1 M 47 14 15 23 352 3140 1910 

na 24 uur beluchten; 83 12 14 
na 1 uur extr. 0.01 M 48 12 14 21 282 2850 2030 
na 1 uur extr. 0.1 M 47 13 n.b. 23 297 2950 1890 

STEIN (niet gehydrocycloneerd) 
gloei- gloei- 

vocht- verlies verlies 
geh. 500 'C 600 'C Cd Cu Pb Zn 

( 8 )  ( 8 )  (%) ( w m )  ( w m )  (ppm) (ppm) 

voor extractie 86 9 15 26 127 410 1600 
(gefiltr.) 
zonder beluchten; 
na 1 uur extr. 0.01 M 40 9 9 25 138 435 1590 
na 1 uur extr. 0.1 M 52 13 17 26 148 445 1495 

na 24 uur beluchten; 86 10 13 
na 1 uur extr. 0.01 M 38 10 12 26 134 455 1640 
na 1 uur extr. 0.1 M 52 13 16 26 130 430 1490 



Tabel 20. Concentratieverlaging (%) extractie met citroenzuur 

DOMMEL (bovenloop) 

Cd Cu Pb Zn 
(%) (%) (a)  (a) 

voor extractie - - - 
(gefiltr.) 
zonder beluchten; 
na 1 uur extr. 0.01 M O O O 2 
na 1 uur extr. 0.1 M 5 O O 11 

M 24 uur beluchten; 
na 1 uur extr. 0.01 M 5 O O 17 
na 1 uur extr. 0.1 M 29 O 15 40 

MALBüRGEN (bovenloop) 

voor extractie - - - 
(gefiltr.) 
zonder beluchten; 
na 1 uur extr. 0.01 M O O O 1 
na 1 uur extr. 0.1 M O O O 9 

na 24 uur beluchten; 
na 1 uur extr. 0.01 M 4 O 5 3 
na 1 uur extr. 0.1 M O O 2 10 

STEIN (niet gehydrocycloneerd) 

Cd Cu Pb Zn 
(%I  ( 8 )  ( 8 )  

voor extractie - - - 
(gefiltr.) 
zonder beluchten; 
na 1 uur extr. 0.01 M 5 O O 1 
na 1 uur extr. 0.1 M O O O 7 

na 24 uur beluchten; 
na 1 uur extr. 0.01 M 
na 1 uur extr. 0.1 M 

1 O O 
O O O 

O 
7 



Tabel 2 1 .  Berekende rendementen extractie met citroenzuur 

DOMMEL (bovenloop) 

Cd Cu Pb Zn 
(8)  (%)  (%) (%) 

voor extractie - - - 
(gefiltr.) 
zonder beluchten; 
na 1 uur extr. 0.01 M 2 . 9  0 . 0  0.0 5 . 4  
na 1 uur extr. 0.1 M 1 0 . 4  0 . 0  2 . 4  1 5 . 9  

na 24 uur beluchten; 
na 1 uur extr. 0.01 M 3 . 8  0 . 0  0 . 0  16.0 
na 1 uur extr. 0.1 M 3 2 . 3  3 . 5  1 9 . 4  4 2 . 6  

MALBURGEN (bovenloop) 

voor extractie - - 
(gefiltr.) 
zonder beluchten; 
na 1 uur extr. 0.01 M 5 . 6  0.0 7 . 2  9 . 0  
na 1 uur extr. 0.1 M 0.0 0.0 0 . 5  1 3 . 5  

na 24 uur beluchten; 
na 1 uur extr. 0.01 M 2 . 9  0 . 0  4 . 3  2 . 6  
na 1 uur extr. 0.1 M 1.8 0 . 0  6 . 0  1 3 . 9  

STEIN (niet gehydrocycloneerd) 

voor extractie - 
(gefiltr.) 
zonder beluchten: 
na 1 uur extr. 0.01 M 1 4 . 2  2 . 3  4 . 6  10.6 
na 1 uur extr. 0.1 M 0.0 0.0 0.0 0.0 

na 24 uur beluchten; 
na 1 uur extr. 0.01 M 
na 1 uur extr. 0.1 M 

2 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  
4 . 2  1 . 9  0.0 1 0 . 8  
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