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VOORWOORD 

Het voorliggende rapport vat de resultaten samen van onderzoek naar mogelijkheden van 
smelten van baggerspecie om een toepasbaar produkt (bouwstof) te verkrijgen. Hierbij is 
duidelijk geworden dat baggerspecie - na afscheiding van zand en ontwatering van de fijne 
fractie - onder toevoeging van een relatief beperkte hoeveelheid toeslagstoffen tot een goed 
smeltbaar produkt kan worden verwerkt. Snelle afkoeling van de smelt leidt tot een 
glasachtig materiaal, langzame afkoeling maakt de vorming van een kristallijn produkt 
mogelijk. Door kristallisatie van de smelt in vormen te laten plaatsvinden is het mogelijk 
hiermee bijvoorbeeld zetstenen te maken. Ook de produktie van breuksteen is mogelijk. 

Bij milieuhygiënische toetsing van zowel de glasachtige als de kristallijne structuren aan 
uitloognormen (ontwerp Bouwstoffenbesluit 1993) is gebleken dat het produkt voldoet aan 
de eisen van zowel gebonden als ongebonden toepassing. Een beperkt onderzoek naar de 
civiel-technische eigenschappen van het produkt wees erop dat ook vanuit dat oogpunt het 
produkt potentieel toepasbaar is. 

Verdere ontwikkeling en toepassing van het smeltproces in de praktijk wordt belemmerd 
door de hoge kosten van verwerkingsinstallaties. Opschaling kan hierover meer duidelijk- 
heid verschaffen. 

Gezien de fase van ontwikkeling van de techniek, de bereikte resultaten en de potentiële 
toepasbaarheid van het vrijkomende produkt, is de techniek geschikt voor opschaling en in 
principe kandidaat voor toepassing in een pilotsanering. 

Lelystad, 1995 

ing. F.M. Schotel 
Projectgroep Immobilisatie POSW-I1 
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Haalbaarheid smelten van baggerspecie en zuiveringsslib 

Samenvatting 

In juni 1992 is door de combinatie Heijmans Milieutechniek B.V., Gemco 
Milieutechnologie en CSO Adviesbureau voor Milieuonderzoek een haal- 
baarheidsstudie gestart naar het smelten van baggerspecie en zuiveringsslib. 
Deze studie bestond uit de volgende hoofdonderdelen: 

Inventarisatie van bestaande thermische verwerkingstechnieken. 
Experimenteel onderzoek naar smeltenflcristalliseren. 
Ontwikkelen van een basis-ontwerp voor een installatie voor het smelten 
van baggerspecie en bepalen van de economische haalbaarheid. 

Op grond van eerdere ervaringen met toepassing van thermische immobilisa- 
tietechnieken (smelten en sinteren) op verschillende afvalstoffen, is gecon- 
cludeerd dat de produktie van nuttig toepasbare produkten met deze tech- 
nieken mogelijk is. Voor baggerspecie is de ervaring met dergelijke technie- 
ken echter beperkt. Alleen met het sinteren van baggerspecie is op pilot- 
schaal ervaring opgedaan (Ecogrind). 

Het eindprodukt van thermische immobilisatie is veelal een granulaat of 
kunstgrind dat als toeslagmateriaal kan worden gebruikt in asfalt- of cement- 
beton. De uitloogbaarheid van asfalt- of cementbeton waarin deze produkten 
zijn verwerkt, is veelal zodanig dat deze zonder restricties toegepast kunnen 
worden (categorie 1 bouwstof, ontwerp Bouwstoffenbesluit 1993). 
Over de toepassing van de produkten in ongebonden vorm bestaat meer 
onzekerheid. Veelal is alleen toepassing onder restricties mogelijk (categorie 
2 bouwstof). 

Aangezien organische verontreinigingen worden afgebroken en zware meta- 
len effectief kunnen worden geiinmobiliseerd, zijn de thermische immobilisa- 
tietechnieken toepasbaar voor veel verschillende typen baggerspecie. Met 
name de toepassing op kleirijke baggerspecie en de slibfractie van hydrocy- 
clonage wordt als perspectiefrijk gezien. Voor het sinteren van baggerspecie 
is een beperkte hoeveelheid zand gewenst. Voor smelttechnieken geldt daar- 
entegen dat deze geschikt zijn voor baggerspecie waaruit de zand- en siltfrac- 
tie zoveel mogelijk is verwijderd. 

Door toevoeging van een kristallisatiestap aan een smelttechniek kan een 
volledig gekristalliseerd materiaal worden geproduceerd, vergelijkbaar met 
natuurlijk basalt. Toepassing van dit materiaal in gegranuleerde vorm als 
toeslagmateriaal lijkt in ieder geval mogelijk Gestreefd wordt echter naar de 
produktie van vormgegeven bouwstoffen die bijvoorbeeld als zetsteen voor 
dijkbekledingen gebruikt kunnen worden. Hiertoe wordt het materiaal gego- 
ten in vormen en vervolgens door een kristallisatie-oven geleid, waardoor 
een nabehandeling (breken, zagen) overbodig is. Verdere aandacht naar het 
gieten, ontgassen en het voorkomen van krimpscheuren is echter nog nood- 
zakelijk. 
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Met kleinschalige smeltproeven met een viertal typen baggerspecie (uit de 
Malburgerhaven te Arnhem, de Chemiehaven te Rotterdam, en de havens 
van Stein en Scheveningen) is vastgesteld op welke wijze een goede kristalli- 
satie kan worden verkregen, en welk effect het kristalliseren en het gebruik 
van toeslagstoffen heeft op de vastlegging van zware metalen. Gebleken is 
dat zware metalen zeer effectief geïmmobiliseerd kunnen worden in spinellen 
en pyroxenen. Hierdoor wordt met een koningswaterdestructie slechts 10 tot 
20% van de aanwezige zware metalen ontsloten, terwijl in niet gekristalliseer- 
de produkten (glas) het grootste deel van de zware metalen op deze wijze 
wordt vrijgemaakt. De beschikbaarheid voor uitloging wordt door kristallisa- 
tie in geringe mate verlaagd. 

De vervolg-experimenten zijn uitgevoerd met de slibfractie (na hydrocyclona- 
ge) van baggerspecie met extreem hoge zware metalengehaltes (uit Malbur- 
gerhaven te Arnhem). Door toevoegen van een beperkte hoeveelheid addi- 
tieven is het mogelijk om deze slibfractie te smelten bij 1300 à 1400 "C en 
binnen enkele uren volledig te kristalliseren. Het is waarschijnlijk niet nodig 
om hierbij schone grondstoffen te gebruiken. In het kader van het program- 
ma "T20oO immobilisatie" wordt een onderzoek uitgevoerd naar de toepas- 
sing van diverse afvalstoffen als toeslagmateriaal. 

De grootschalige proeven (50 kguur) zijn uitgevoerd in een proefsmelt-oven 
van het cokes-bed type. Bij de, voor dit oventype kenmerkende, reducerende 
omstandigheden was de vervluchtiging van zware metalen hoog. Tevens is 
door de reducerende omstandigheden ijzer in metallische vorm aanwezig in 
de produkten, hetgeen toepassing van dit materiaal kan belemmeren. De 
vastlegging van zware metalen in kristalroosters is voor de onder reduceren- 
de omstandigheden geproduceerde materialen lager en de beschikbaarheid 
voor uitloging neemt voor enkele metalen toe. Op grond van deze bevindin- 
gen is ervoor gekozen om bij het basisontwerp uit te gaan van een oventype 
waarmee een geoxideerde smelt kan worden verkregen. 

Uit fysisch/mechanisch onderzoek op de produkten is gebleken dat degene 
die door een nabehandeling volledig zijn gekristalliseerd, toepasbaar zijn als 
toeslagmateriaal (steenslag) in asfaltbeton. Er zijn echter nog geen asfalt- 
proefstukken gemaakt voor een volledig toepasbaarheidsonderzoek 
Op twee typen gekristalliseerde produkten zijn standtesten uitgevoerd. Hier- 
uit is gebleken dat het materiaal in ongebonden vorm vrij toepasbaar is 
(categorie 1 materiaal, ontwerp Bouwstoffenbesluit '93). Hierdoor behoort, 
naast toepassing als steenslag in asfalt, ook de toepassing als vormgegeven 
bouwstof tot de mogelijkheden. Op grond van deze resultaten wordt het 
vervolgonderzoek gericht op het vervaardigen van vormgegeven kunstbasalt, 
dat bijvoorbeeld als dijkbekleding kan worden gebruikt. 

Op basis van de uitgevoerde experimenten is een basis-ontwerp voor een 
smeltinstallatie gemaakt voor de verwerking van baggerspecie, waarbij de 
baggerspecie eerst wordt voorbehandeld door hydrocyclonage en eventueel 
flotatie. De resterende slibfractie wordt verwerkt met het smelt/kristallisatie- 
proces. De ontworpen installatie bestaat uit verschillende verwerkingslijnen, 
elk met een capaciteit van 1 ton produkt per uur. 
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Voor het smelten is, voor een eerste aanzet ten behoeve van verdere ontwik- 
keling, uitgegaan van een flexibele en weinig gevoelige roterende oven. Hier- 
in wordt verast slib onder oxiderende omstandigheden gesmolten, zodat de 
vervluchtiging van zware metalen wordt beperkt en een optimale vastlegging 
in het produkt kan worden bereikt. In de voorgeschakelde oxidatie-trommel 
wordt met een ruime zuurstofovermaat het organisch materiaal uitgebrand. 
De vrijkomende warmte wordt benut voor het drogen van het slib. In de 
rookgasreinigingsinstallatie worden de rookgassen ontdaan van stof, zware 
metalen, SO, e.d, zodat wordt voldaan aan de Nederlandse Emissie Richtlij- 
nen (NER) en de Richtlijn Verbranden '89. 
Uitgaande van een relatief kleirijke specie, waarvan 50% wordt afgescheiden 
in de voorbehandeling, heeft de installatie een capaciteit van 11O.OOO m3 per 
jaar (drie verwerkingslijnen). Hierbij wordt jaarlijks ca 20.000 ton basalt 
geproduceerd. Bij een verdergaande voorscheiding (20% slib) neemt deze 
capaciteit toe tot maximaal 300.000 m3 situ baggerspecie. 
Volgens de eerste ramingen bedragen de kosten van de thermische vewer- 
king van de slibf'ractie ca. f 300 tot f 500,- per ton droge stof. Door het 
toepassen van scheidingstechnieken, kan de integrale verwerking van bagger- 
specie worden uitgevoerd voor f 75,- tot f 200,- per m3 situ baggerspecie, 
afhankelijk van het zandgehalte. 

Verder onderzoek naar de toepassing van scheidingstechnieken is echter 
noodzakelijk. Hierbij moet enerzijds aandacht worden besteed aan de nuttige 
toepassing van de vrijkomende fracties en anderzijds naar een optimale af- 
stemming van deze scheidingstechnieken op de eisen die worden gesteld aan 
de samenstelling van het materiaal dat thermisch wordt behandeld. 
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Haalbaarheid smelten van baggerspecie en zuiveringsslib 

1 Achtergronden van het project 

1.1 Verontreinigde baggerspecie in Nederland 

Jaarlijks komt bij onderhoudswerkzaamheden een grote hoeveelheid bagger- 
specie vrij, die ten dele is verontreinigd. Daarnaast komt baggerspecie vrij bij 
sanering van (ernstig) verontreinigde waterbodems, die niet om onderhouds- 
redenen worden gebaggerd. Het totale aanbod voor de periode 1991-2010 
wordt geschat op 581 miljoen m3, waarvan circa 55 miljoen m3 zwaar veront- 
reinigd is (klasse IV; > interventiewaarde). 

Het beleid ten aanzien van de verwerking van verontreinigde specie is erop 
gericht in 2000 een verwerkingscapaciteit gerealiseerd te hebben van 20% 
van de vrijkomende specie die is verontreinigd boven de grenswaarde en dit 
aandeel na 2000 te laten toenemen. In de derde Nota Waterhuishouding is 
als tussendoelstelling geformuleerd het nuttig toepassen van 2 d j o e n  m3 
baggerspecie in 1995. 

In 1989 is het Programma Ontwikkeling Saneringsprocessen Waterbodems 
(POSW) van start gegaan, met als doel het ontwikkelen van verwerkingstech- 
nieken voor vervuilde waterbodems. De tweede fase van dit programma, dat 
in 1991 van start is gegaan, omvat de verdere ontwikkeling van geselecteerde 
technieken en het uitvoeren van demonstratieprojecten. Deze verwerkings- 
technieken moeten leiden tot een nuttig gebruik van baggerspecie, als reëel 
alternatief voor berging. Voor de beoordeling van de toepasbaarheid is speci- 
ale aandacht besteed aan: 

t Milieurendement van verwerkingstechnieken: 
Procesafhankelij ke milieu-aspecten, zoals energieverbruk, grondstof- 
fenverbruik, produktie van afvalstoffen e.d. 
Produktafhankelijke milieu-aspecten, zoals restconcentratie en (chemi- 
sche of biologische) beschikbaarheid van verontreinigingen. 

Kosten van verwerkingsprocessen. 
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1.2 Thermische verwerkingstechnieken 

Uit een eerder in het kader van het POSW uitgevoerde brede inventarisatie 
van hnobilisatietechnieken voor baggerspecie is de conclusie getrokken dat 
thermische immobilisatie van baggerspecie perspectief biedt. Een belangrijke 
voordeel van deze verwerkingstechnieken is de produktie van een nuttig 
toepasbaar produkt. Met name ontwikkelingen in de richting van relatief 
hoogwaardige bouwstoffen door sinteren of smelten zijn interessant omdat 
hiermee een deel van de verwerkingskosten gedekt zou kunnen worden. 
Verder kunnen door het toepassen van thermische technieken produkten 
worden geproduceerd die natuurlijke delfstoffen (o.a. grind of natuursteen) 
kunnen vervangen. Een ander belangrijk voordeel is dat deze technieken 
geschikt lijken te zijn voor moeilijk reinigbare baggerspecie (complexe ver- 
ontreiniging, hoog klei- en/of organisch stofgehalte) edof sterk verontreinig- 
de reststromen van scheidingsinstallaties. 

In figuur 1 is schematisch de integrale verwerkingsketen voor baggerspecie 
weergegeven, met daarin de positie van thermische verwerkingstechnieken. 
Hierin is aangegeven dat baggerspecie na een scheidingsstap thermisch wordt 
behandeld, ervan uitgaande dat het afgescheiden materiaal nuttig kan worden 
toegepast. Het is echter ook mogelijk om zonder voorscheiding baggerspecie 
thermisch te behandelen. 
Het doel van deze verwerkingsketen is dat de produkten van thermische 
verwerking nuttig toepasbaar zijn, zodat het volume van de te storten rest- 
fractie zo veel mogelijk wordt gereduceerd. 

baggerspecie c) 
&-, 

nuttige 

Figuur 1. Verwerkingsketen baggerspecie 
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Het hoofddoel van dit onderzoek is als volgt geformuleerd: 

Evaluatie van de technische-, economische en milieuhygiënische aspecten 
van de produlctie van een nuttig toepasbaar produkt door thermische verwer- 
king van baggerspecie. 

Op grond van een eerste evaluatie is vastgesteld dat voor baggerspecie 
slechts in beperkte mate aandacht is besteed aan thermische verwerking. 
Uitzondering hierop vormt het sinteren, waarvoor zowel voor relatief licht 
verontreinigde specie (Euroklei) als voor sterk verontreinigde specie 
(Ecogrind) technieken beschikbaar zijn. Deze technieken zijn echter nog niet 
operationeel. 
Andere opties zijn: 
O het verbranden van baggerspecie, met vervolgens immobilisatie van de 

verbrandingsresiduen; 
O smelten van baggerspecie. 

Met deze technieken is voor de verwerking van baggerspecie nog geen erva- 
ring opgedaan, maar wel met andere afvalstoffen zoals zuiveringsslib. 

Met name het gebruik van smeltprocessen, zoals deze in Japan reeds worden 
toegepast op zuiveringsslib, lijkt veelbelovend voor sterk verontreinigde bag- 
gerspecie of residuen van scheidingsinstallaties. Hierbij zou ook een gecombi- 
neerde verwerking van baggerspecie en zuiveringsslib tot de mogelijkheden 
behoren. Een tweede belangrijke doelstelling van het uitgevoerde onderzoek 
is dan ook 

Ondenoek naar de haalbaarheid van de toepassing van smelttechnieken op 
verontreinigde baggerspecie en zuiverìngsslib 
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13 Onderzoeksopzet 

Het onderzoek is uitgevoerd in 4 fasen (figuur 2). In eerste instantie zijn 
uitgangspunten en beoordelingscriteria opgesteld waaraan de thermische 
verwerking van baggerspecie getoetst kan worden (fase 1). Vervolgens is een 
literatuuronderzoek uitgevoerd naar bestaande en in ontwikkeling zijnde 
thermische verwerkingstechnieken (fase 2). Belangrijke aspecten die bij de 
beoordeling een rol spelen zijn de energiebehoefte van het proces, de optre- 
dende emissies, de afvalstromen die ontstaan (met name rookgasreinigingsre- 
siduen) en de toepasbaarheid van de produkten. 

In fase 3 van het project is de haalbaarheid van smelten van baggerspecie en 
zuiveringslib onderzocht, onderverdeeld in: 

fase 3a) Kleinschalige smeltkristallisatieproeven: Op laboratorium- 
schaal is het smeltkristallisatiegedrag van baggerspecie be- 
paald. Hierbij zijn de produkten beoordeeld op grond van de 
mineralogie en de vastlegging van de zware metalen. 
Afietmogelijkbeden produkten: Op grond van literatuuronder- 
zoek is nagegaan voor welke toepassingen het geproduceerde 
materiaal kan worden gebruikt. 
Grootschalige smeltikristallisatieproeven: Met een proefoven 
van het "cokes-bed" type zijn grotere hoeveelheden produkt 
vervaardigd, ten behoeve van fysisch mechanisch onderzoek en 
bepaling van de uitloogbaarheid. 

Fase 3b) 

Fase 3c) 

Op grond van deze bevindingen is een basis-ontwerp gemaakt voor een in- 
stallatie waarmee baggerspecie kan worden gesmolten en gekristalliseerd, en 
is de economische haalbaarheid hiervan bepaald (fase 3d). 
Tenslotte zijn de economische, technische- en milieu-aspecten van het smel- 
tenflcristalliseren van baggerspecie geëvalueerd en vergeleken met andere 
thermische verwerkingstechnieken (fase 4). 

fase 1 Y uitgangspunten en beoordelingscriteria 

thermische 
verwerkingstechnieken 

kleinschalige 
proeven produkten 

fase 3dl 
basis-ontwerp en economische haalbaarheid 

fase 4 t- evaluatie 

Figuur 2. Onderzoeksopzet 
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2 Inventarisatie bestaande thermische verwerkingstechnieken 

Op basis van literatuuronderzoek en aanvullende informatie van diverse 
bedrijven is een overzicht gemaakt van bestaande thermische verwerkings- 
technieken voor baggerspecie en zuiveringsslib. Hierbij is met name aandacht 
besteed aan de milieuhygiënische kenmerken zoals energieverbruik en rest- 
stoffen, de gevormde produkten en de verwerkingskosten. 

2.1 Technieken, stand van zaken 

Verbranding 

Door Hölter/ABT wordt een verbrandingstechniek voor baggerspecie ontwik- 
keld, waarbij een circulerend wervelbed wordt toegepast. Het verbranden van 
baggerspecie is een weinig gevoelig proces. Er is geen voorscheiding nodig 
van het invoermateriaal, het grove materiaal blijft in het zandbed achter en 
wordt daarna afgezeefd. Hierdoor kan worden volstaan met een eenvoudige 
voorbehandeling, maar moet wel een grote hoeveelheid slib thermisch wor- 
den verwerkt. Het is echter ook mogelijk om alleen de slibfractie na schei- 
ding te verbranden. De bij de verbranding vrijkomende assen moeten worden 
gestort, tenzij een nabehandeling (immobilisatie) wordt uitgevoerd. 
In 1994 worden waarschijnlijk proeven uitgevoerd met deze techniek, waarbij 
de vrijkomende verbranding-assen worden geïmmobiliseerd door cemente- 
ring (UTR-proces). In Berlijn wordt een verbrandingsinstallatie voor veront- 
reinigde grond en slibben van grondreiniging gebouwd die op dit principe is 
gebaseerd. 

Sinteren 

Door Ecotechniek B.V. is een installatie ontwikkeld voor het sinteren van 
klasse IV baggerspecie tot een keramisch kunstgrind (Ecogrind). Bij deze 
techniek is een Vrij uitgebreide voorbehandeling noodzakelijk, waarbij een 
deel van het zand wordt afgescheiden. Het slib met een deel van het zand 
wordt vervolgens gedroogd en gepelleteerd. Er hoeven geen toeslagmateria- 
len te worden gebruikt. De gevormde korrels worden gedroogd, gmxydeerd 
en gesinterd (1150 "C) in draaitrommelovens. Het Ecogrind dat met deze in- 
stallatie wordt geproduceerd is een met natuurlijk grind vergelijkbaar pro- 
dukt, dat kan worden toegepast als toeslagmateriaal in asfaltbeton of als 
ophoogmateriaal. 

Door Neutralysis Industries Pty Ltd uit Australië wordt een procédé op de 
markt gebracht, waarbij huishoudelijk afval na scheiding wordt gemengd met 
een klei en vervolgens wordt gesinterd tot lichtgewicht kunstgrind. Dit grind 
kan worden toegepast als toeslagmateriaal in bepaalde betonsoorten, en 
heeft in potentie een hogere opbrengst dan normaal grind. Voor dit materi- 
aal moet echter in Nederland nog een markt van voldoende omvang worden 
gecreëerd. 
De voorbehandeling zal bij dit proces vergelijkbaar zijn met het Ecogrind- 
proces. Belangrijk verschil is dat de gevormde pellets daarna worden gepyro- 
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lyseerd. De pyrolysegassen worden ingezet in de naverbrander als brandstof, 
waardoor kan worden bespaard op het energieverbruik. 

De firma Chugay Ro Kyogo uit Japan heeft een sinterproces ontwikkeld om 
de wervelbedassen te verwerken tot bakstenen. De assen worden onder hoge 
druk geperst en vervolgens bij een temperatuur van 10oO "C gesinterd. De 
bakstenen worden in Japan gebruikt als siersteen voor bestrating. 

Smelten 

Het smelten van baggerspecie is een techniek die nog niet is uitgetest. Wel 
zijn deze technieken in ontwikkeling voor andere afvalstoffen: 

- In Japan worden smelttechnieken toegepast voor de verwerking van zui- 
veringsslib. In Nederland wordt door de Nederlandse Slibverwerkings- 
Maatschappij (NSM) voor zuiveringsslib een installatie aangeboden die is 
gebaseerd op de vortex technologie van de Japanse firma TSK (Tsukishi- 
ma Kikai Co Ltd). Dit bedrijf heeft reeds twee operationele verglazings- 
installaties van dit type in Japan gerealiseerd. 
Bij deze installatie wordt het slib gedroogd (tot 95% ds.) en vervolgens in 
de vortex reactor gebracht waar het bij ca 1400 "C wordt gesmolten. De 
geproduceerde slak is in principe geschikt voor zowel de vervaardiging van 
cementbeton als voor asfaltbeton. Tevens kan het materiaal toegepast als 
funderingslaag. 

- In veel landen worden pilot-proeven uitgevoerd met het smelten van 
asresten van verbranding (voornamelijk huishoudelijk afval). Voor het 
smeltproces wordt gebruik gemaakt van smeltbad-oven zoals ook voor de 
produktie van glas wordt toegepast. 
De asrest drijft op het reeds in de oven aanwezige smeltbad en wordt 
m.b.v. elektrische energie of aardgas gesmolten. Indien gewerkt wordt 
onder oxiderende omstandigheden zullen de meeste zware metalen in 
oxidevorm in de glassmelt achter blijven. Onder reducerende omstandig- 
heden vervluchtigen veel metalen en kan een metaalslak worden afgetapt 
(raffinage). Het toepassingsgebied van de geproduceerde slakken is verge- 
lijkbaar met de slakken van zuiveringsslib. 

De flexibiliteit van smeltprocessen is sterk ahankelijk van de gekozen tech- 
niek. Zo moet bij een vortextechniek, die voor de verwerking van zuiverings- 
slib wordt gebruikt, het invoermateriaal gedroogd en vermalen zijn. Ook mag 
niet te veel fijn materiaal aanwezig zijn, aangezien dit de oven uitgeblazen 
kan worden. Voor andere smelttechnieken zoals trommelovens, smeltbad- 
ovens en cokes-bed ovens is de samenstelling van het invoermateriaal minder 
kritisch. 
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2.2 Produkten 

Bij thermische verwerking kunnen twee typen produkten worden onderschei- 
den: deelstromen uit de voorbehandeling (zandig materiaal) en de eindpro- 
duken van thermische verwerking. 

Verbranding 

In het proces van Hölter/ABT is geen voorbehandeling opgenomen, maar 
wordt de baggerspecie integraal verbrand. Het proces kan echter ook worden 
toegepast op residuen van een scheidingsinstallatie. 
Bij verbranding van de baggerspecie worden de Zware metalen vermoedelijk 
in een meer mobiele vorm in de asrest achterblijven. Deze asrest moet wor- 
den beschouwd als gevaarlijk afval (BAGA) en kan niet nuttig toegepast 
worden. 
Voor de asresten van zuiveringsslib wordt onderzoek verricht naar verwer- 
king tot keramische produkten (bijmenging bij keramische industrie of in het 
&grind-proces). Bijmenging in het Ecogrind-proces bleek bij geringe hoe- 
veelheden niet te leiden tot een verslechtering van het eindprodukt. 
Van de koude immobilisatie (cementering) die door Hölter/ABT wordt on- 
derzocht, is nog niet bekend of deze leidt tot nuttig toepasbare produkten. 

Sintem 

Bij de Ecogrind-installatie wordt in de voorbehandeling een deel van het 
zand afgescheiden (circa 20% van het invoermateriaal). Dit zand kan waar- 
schijnlijk nuttig worden toegepast als ophoogzand, eventueel na een nareini- 
ging (spoelen of flotatie). 

Het Ecogrind dat is gemaakt van sterk verontreinigde baggerspecie is uitvoe- 
rig getest op milieuhygiënische eigenschappen. Hieruit is gebleken dat een 
groot deel van de zware metalen in kristalroosters wordt vastgelegd (tot 50- 
90% van de aanwezige hoeveelheid), zodat deze niet met een analyse van de 
samenstelling (koningswaterdestructie) worden aangetoond. Het kunstgrind is 
echter niet zonder meer in ongebonden vorm (b.v. als ophoogmateriaal) 
toepasbaar, vanwege de hoge beschikbaarheid van oxy-anionen als arseen, 
molybdeen en vanadium (overschrijding U1 of U2-waarde, concept-Bouw- 
stoffenbesluit 1991). 
Het materiaal is wel goed toepasbaar als grindvervanging in asfaltbeton. 
Hiertoe moet het materiaal bij een hoge temperatuur worden gesinterd, 
zodat de huid wordt verglaasd. Hierdoor neemt de wateropname sterk af (tot 
circa 2%) en neemt de korrelsterkte toe tot meer dan 6 N/mm2. Het kunst- 
grind is lichter dan natuurgrind (circa 1800 kg/m3). 
Voor beoordeling van het uitlooggedrag zijn asfaltproefstukken gemaakt 
waarbij de volledige grindfractie is vervangen door kunstgrind. Hieruit blijkt 
dat het kunstgrind in gebonden vorm ruimschoots voldoet aan de U1-waarde 
uit het ontwerp-Bouwstoffenbesluit van juni 1991 (vrij toepasbaar). 

Het eindprodukt van het Neutralysis-proces zou toepasbaar moeten zijn als 
lichtgewicht toeslagstof voor beton. Er zijn echter geen gegevens bekend van 

11 



‘6s8, Adviesbureau + Heijmans Milieutechniek + GemcoFumaces 

de fysisch/mechanische eigenschappen van dit materiaal. Ook is nog geen 
onderzoek verricht naar de uitloogbaarheid volgens de in Nederland gehan- 
teerde testmethoden. 

Bij het sinteren van asresten van verbranding zijn ook vormgegeven bouw- 
stoffen mogelijk, zoals in Japan wordt gedaan. Niet bekend is of dergelijk 
materiaal voldoet aan de nederlandse uitloognormen. 

Het sinteren van vormgegeven produkten (zoals bakstenen) uit onbehandel- 
de baggerspecie is niet zonder meer mogelijk door de sterke droog- en bak- 
krimp. 

Smelten 

Het smelten van baggerspecie is nog niet eerder op experimentele schaal 
getest, zodat geen inzicht bestaat in de milieuhygiënische eigenschappen van 
het produkt. Wel is er met diverse andere afvalstoffen ervaring opgedaan. 
Toepassing van de smelttechniek op baggerspecie zal, naast de smeltproduk- 
ten, tevens nuttig toepasbaar zand opleveren. 
Bij het smelten kunnen verschillende soorten eindprodukten worden ge- 
maakt: 

b granulaten: Bij snelle afkoeling ontstaat een glasachtige slak. Door langza- 
me afkoeling kan kristallisatie optreden. De verglaasde of gekristalliseerde 
produkten hebben alle een dichtheid van 2700 tot 3000 kg/m’, hetgeen 
vergelijkbaar is met natuursteen als basalt of graniet. Ook de wateropna- 
me van de slakken (van zuiveringsslib en vliegas) blijkt ongeveer gelijk 
(< 1 %). Hierdoor is ook de vorstbestandheid goed te noemen. 

Glasachtige slakken kunnen als toeslagstof in cementbeton worden ge- 
bruikt. Nadeel van deze slakken is echter het hoge verbrijzelingsper- 
centage, waardoor toepassing in asfaltbeton moeilijker is. 

Door langzame afkoeling wordt een gekristalliseerde slak gemaakt die 
eveneens als toeslagmateriaal kan worden gebruikt. Diverse onderzoe- 
ken hebben aangetoond dat slakken die zijn gemaakt van zuiveringsslib 
of vliegas als toeslagstof toepasbaar zijn als toeslagmateriaal in zowel 
asfalt- als cementbeton. Bij een cementproefstuk waarbij de gehele 
fractie > 4 mm is vervangen door de gekristalliseerde slak van vliegas 
werd de U1- waarde voor enkele componenten in geringe mate over- 
schreden. 

Bij snelle afkoeling in water wordt slakkenzand gevormd dat als relatief 
laagwaardig toeslagmateriaal toepasbaar is (zandvervanging). Slakkenzand 
van zuiveringsslib blijkt echter een verlaging van de druk- en buigsterkte 
tot gevolg te hebben, waarschijnlijk als gevolg van een ongunstige korrel- 
verdeling van dit materiaal. Dit materiaal is mogelijk wel toepasbaar voor 
funderingslagen van wegen, maar de uitloogbaarheid is niet onderzocht. 
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c In gemalen vorm kan het slakkenzand van zuiveringsslib vergelijkbare 
hydraulische eigenschappen bezitten als poederkoolvliegas, waardoor het 
materiaal uit technisch oogpunt als cementvervanger zou kunnen dienen. 

c Mogelijk kunnen gekristalliseerde slakken in ongebonden vorm als stort- 
steen in de waterbouw (vergelijkbaar met basalt) worden toegepast. Bij 
uitloogonderzoek aan een gekristalliseerde slak van vliegas bleek echter 
dat het materiaal alleen onder restricties toepasbaar is (uitloging > U1, 
ontwerp-Bouwstoffenbesluit juni 1 Wl), waardoor de toepasbaarheid sterk 
wordt beperkt. Waarschijnlijk is de relatief hoge beschikbaarheid van 
enkele metalen te wijten aan de reducerende omstandigheden waaronder 
dit materiaal is gesmolten (smeltbad-oven). Bij dit proces, waarbij feitelijk 
een raffinage optreedt door het creëren van reducerende omstandigheden 
en het hanteren van lange verblijftijden, is het gehalte aan de meeste 
metalen in de slak overigens zeer laag. 

23 Milieu-aspecten 

De rookgasemissies 

Bij alle beschreven thermische verwerkingsinstallaties wordt uitgegaan van 
moderne rookgasreinigingsinstallaties, waarmee de emissies kunnen voldoen 
aan de geldende richtlijnen (NER, Richtlijn Verbranden '89). Aangezien er 
nog geen installaties voor de thermische verwerking van baggerspecie opera- 
tioneel zijn, is de werkelijk optredende emissie niet bekend. 
Organische verontreinigingen worden bij deze technieken volledig afgebro- 
ken. Wel kan nieuwvorming van gechloreerde koolwaterstoffen optreden bij 
afkoeling van de rookgassen. Bij moderne rookgasreinigingssystemen wordt 
hiermee rekening gehouden door de gassen snel te koelen. Eventueel nog 
aanwezige organische componenten kunnen aan het eind bij de rookgasreini- 
ging worden afgevangen door een actief koolfilter (zoals bij de Ecogrind- 
installatie) of door de injectie van actief kool in venturi-wassers (NSM-instal- 
latie). 

Het energieverbiwik 

Het energieverbruik van de verbranding van baggerspecie (Hölter/ABT) is 
niet bekend, maar zal aanzienlijk hoger zijn dan voor zuiveringsslib. Bij de 
slibverbrandingsinstallatie in Dordrecht, waar zuiveringsslib met een droge 
stofgehalte van circa 25% wordt verbrand, is 2,8 GJ/ton slib (droge stof) aan 
externe energie nodig. Aangezien stoom wordt geleverd aan de naastgelegen 
afvalverbrandingsinstallatie (GEVUDO) bedraagt het werkelijke energiever- 
bruik naar schatting minder dan 1 GJ/ton. Vermoedelijk moet bij verbranding 
van baggerspecie rekening gehouden worden met een energieverbruik van 2 
tot 3 GJ/ton slib. Daarnaast wordt bij de nabehandeling (immobilisatie) van 
de asresten cement gebruikt, waardoor een additionele energiebehoefte van 
circa 0,5 GJ per ton slib ds in rekening moet worden gebracht. 
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Het sinteren van baggerspecie in de Ecogrind-installatie verbruikt in totaal 
2,8 GJ/ton slib aan aardgas en 0,3 GJ/ton aan elektriciteit. Een groot deel 
van de energie is nodig voor de naverbranding van de rookgassen op 
1200 "C. Een belangrijk verschil met de verbranding van baggerspecie is de 
vergaande mechanische ontwatering die hier wordt toegepast (tot 55% droge 
stof). 

Bij het Neutralysis-proces wordt een deel van de energie die nodig is in de 
naverbrander geleverd door pyrolysegassen. In welke mate deze gassen uit de 
pyrolysetrommel de primaire energie kunnen vervangen is niet bekend. 

Bij het smelten van zuiveringsslib (ontwatering tot 25% droge stof) in een 
vortex-reactor is circa 2,l GJ/ton slib (droge stof) nodig aan aardgas en 0,3 
MJ/ton aan elektriciteit. Circa 70% van de primaire energie wordt gebruikt 
voor het drogen van het slib. 

Aangezien vliegas nauwelijks brandbaar materiaal bevat, is voor het smelten 
hiervan een grotere hoeveelheid energie nodig (circa 4 GJ/ton elektrische 
energie of 12 GJ/ton aan aardgas). 

Het gmndstqffenverbruìk 

Bij alle thermische verwerkingstechnieken worden primaire grondstoffen ge- 
bruikt bij de water- en rookgasreiniging. De hoeveelheden (kalk, poly-elec- 
troliet etc) zullen elkaar niet veel ontlopen. 

Bij verbranding in een wervelbedoven wordt zand of kalk gebruikt als bed- 
vulling. Dit zal periodiek aangevuld moeten worden doordat een deel met de 
rookgassen wordt meegevoerd of wordt afgezeefd. 
Daarnaast wordt bij de verwerking die door Hölter wordt voorgesteld de 
asrest geïmmobiliseerd met toeslagstoffen. Vermoedelijk wordt hierbij ce- 
ment gebruikt, waardoor het grondstoffenverbruik van deze techniek relatief 
hoog is. 

Bij sintertechnieken worden in het proces nauwelijks toeslagstoffen gebruikt. 

Bij smelttechnieken daarentegen worden wel toeslagstoffen gebruikt om het 
smeltgedrag te verbeteren. Voor het smelten van vliegassen wordt bijvoor- 
beeld gesproken over het bijmengen van 15% kalksteen. 

Bij de thermische verwerking van baggerspecie kunnen in het algemeen de 
volgende reststromen worden onderscheiden: 

F Afvalwater 
Bij de voorbehandeling en het drogen komt een grote hoeveelheid water 
vrij, die gezuiverd moet worden en vervolgens wordt geloosd. Daarnaast 
komt afvalwater vrij bij de rookgasreiniging dat eveneens na zuivering 
wordt geloosd. De hoeveelheden afvalwater verschillen nauwelijks per 
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verwerkingstechniek Verder wordt bij alle thermische verwerkingstechnie- 
ken het slib dat bij de waterzuivering ontstaat weer teruggevoerd in het 
proces. 

. Grof materiaal 
Bij alle technieken is een voorbehandeling nodig waarbij eventueel aan- 
wezig grof materiaal (bv > 30”)  wordt verwijderd en gestort. 

. Verbrandingsassen 
Deze afvalstroom komt alleen bij de verbranding van baggerspecie vrij. 
Zonder nabehandeling moeten deze assen worden beschouwd als che- 
misch afval. Bij de installatie van Hölter/ABT is opgenomen dat deze 
asresten worden geïmmobiliseerd door cementering. In hoeverre nuttige 
toepassing van de produkten mogelijk is, is echter nog onduidelijk 

t Rookgasreinigingsresiduen 
AUe technieken hebben gemeen dat er een reststroom ontstaat bij de 
rookgasreiniging. Het slib van de gaswassers en het vliegas uit cyclonen en 
filterinstallaties zal sterk verontreinigd zijn met vluchtige zware metalen, 
chloor, zwavel en onverbrande organische verbindingen. Bij bepaalde 
typen rookgasreiniging komt ook een kleine hoeveelheid actief kool vrij. 
In principe moeten deze afvalstoffen, die circa 1% van de ingevoerde 
massa uitmaken, worden gestort op een C2-deponie. 
Bij het elektrisch smelten van vliegas wordt melding gemaakt van moge- 
lijkheden om uit de sterk geconcentreerde reststroom zware metalen terug 
te winnen, maar deze technieken worden nog niet toegepast. 

Produkt-uitval 
Bij de nabehandeling van de produkten om deze geschikt te maken voor 
een nuttige toepassing kunnen ook reststromen vrijkomen. Bij de 
Ecogrind-installatie wordt rekening gehouden met circa 5% van de inge- 
voerde massa (gebroken pellets, afgezeefd stof). Dit materiaal wordt te- 
ruggemengd met het slib. Bij smelttechnieken kan het noodzakelijk zijn 
om het materiaal te breken tot de gewenste korrelgroottegradering. Ook 
hierbij zal een deel afgezeefd moeten worden en vervolgens worden te- 
ruggevoerd in het proces. 

Bij de smeltprocessen kunnen enkele afwijkende reststoffen ontstaan: 
glasgalle; bij smeltbad-ovens zal een zoutlaag op de smelt kunnen ontstaan 
die afkonderlijk afgetapt kan worden. 
metaalslak, bij smeltbadovens kan bij een lange verblijftijd (onder reduce- 
rende omstandigheden) aan de onderzijde een metaalslak worden afge- 
tapt, met ijzer als hoofdcomponent. Dit is ook bij cokes-bed ovens moge- 
lijk 

Bij het smelten in trommelovens, vortex-ovens e.d. zullen deze afvalstromen 
niet ontstaan. 
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Venninderìng stortvolume en vervanging van grondSto$en 

Bij sinter- en smelttechnieken is het doel een nuttig toepasbaar eindprodukt 
te maken, waardoor de te storten hoeveelheid wordt beperkt tot de rookgas- 
reinigingsresiduen. Deze hoeveelheid zal naar verwachting minder zijn dan 
1% van het oorspronkelijke materiaal. 
Bij verbranding ontstaat een grote reststroom (gehele minerale fractie), maar 
door een nabehandeling (cementering) kan deze misschien nuttig worden 
toegepast. Indien dit niet mogelijk is, heeft deze verwerking slechts een ge- 
ringe reductie van de storten hoeveelheid tot gevolg, waarbij waarschijnlijk 
de mobiliteit van zware metalen is toegenomen. 

Alle technieken leveren produkten die natuurlijke grondstoffen kunnen 
vervangen. In hoeverre de produkten van de verbranding/i"obilisatie 
(HÖlterlABT) en het Neutralysis-proces toepasbaar zijn onder de Nederland- 
se wetgeving is echter nog niet duidelijk. 

De belangrijkste delfstoffen die deels vervangen kunnen worden zijn zand 
(voorbehandeling), grindlsteenslag, cement en natuursteen (stortsteen). Met 
name de vervanging van stortsteen lijkt interessant, aangezien voor deze 
materiaal nog geen secundaire grondstoffen voorhanden zijn. Verder moeten 
deze grondstoffen over grote afstand worden aangevoerd. 

2.4 Verwerkingskosten 

De verwerkingskosten voor de thermische processen zijn gebaseerd op schat- 
tingen, aangezien geen van de installaties operationeel zijn (in Nederland). 
De verwerkingskosten worden in sterke mate bepaald door de gehanteerde 
afschrijvingstermijn en in hoeverre ontwikkelingskosten (waaronder pilot- 
installatie) bij de eerste installatie in rekening worden gebracht. Daarnaast 
speelt de schaalgrootte een belangrijke rol in de uiteindelijke verwerkings- 
kosten. 

De verwerkingskosten voor verbranding van baggerspecie liggen bij een 
installatie met een capaciteit van circa 25.000 ton droge sto4jaar in de buurt 
van de f 350,- per ton droge stof (opgave HölterlABT). Inclusief de immo- 
bilisatie van de asresten bedragen de totale kosten ca f 475,- per ton droge 
stof. Deze bedragen zijn hoger dan de maximale verwerkingsprijs die door 
Rijkswaterstaat wordt gehanteerd (f 250,- ton d.s.). Desondanks is dit veel 
lager dan voor de verbranding van zuiveringsslib (ca f 700,- per ton droge 
stof). 

Voor het sinteren van baggerspecie in een installatie van ca 250.000 ton 
droge stoujaar worden verwerkingskosten gehanteerd van ongeveer f 250,- 
per ton d.s (opgave Ecotechniek B.V.). Bij een installatie van circa 50.000 
todjaar stijgen de kosten naar circa f 500,- per ton. Bij deze prijsstelling is 
rekening gehouden met het afscheiden van zand in de voorbehandeling. 
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Voor het smelten van vliegas in een smeltinstallatie van circa 1O.OOO todjaar 
variëren de prijzen van f 800,- tot f 1OO0,- per ton (Bron: Veabrin, 1991). 
Voor het smelten van vliegas in een installatie van 30.000 todjaar wordt een 
prijs gehanteerd van f 300,- per ton, maar dit is echter exclusief rookgasreini- 

Voor het smelten van zuiveringsslib met een installatie van 5O.OOO ton droge 
stovjaar bedragen de verwerkingskosten circa f 600,- per ton droge stof. 

ging- 
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2.5 Smelten van baggerspecie, uitgangspunten 

Uit het voorgaande blijkt dat er nog weinig of geen aandacht is besteed aan 
het toepassen van smelttechnieken op baggerspecie. Voor afvalstoffen als 
zuiveringsslib en vliegas blijkt deze verwerking nuttig toepasbare produkten 
op te leveren, met name als toeslagmaterialen voor asfalt- of cementbeton. 
Gezien de overeenkomst in samenstelling lijkt dit ook voor baggerspecie 
mogelijk. Daarnaast lijkt de toepassing van kristallisatietechnieken een per- 
spectiefrijke ontwikkeling, aangezien hiermee materialen geproduceerd kun- 
nen worden met een hogere druksterkte. Het produceren van vormvaste 
materialen kan aantrekkelijk zijn, aangezien hiermee natuursteen kan wor- 
den vervangen. Ten eerste is de opbrengst van dergelijke produkten hoger 
dan voor granulaat. Ten tweede ondervinden deze materialen geen concur- 
rentie van andere secundaire grondstoffen. Uitgangspunt is: 

Het materiaal moet dermate goede milieuhygiënische eigenschappen hebben dat 
ongebonden toepassing zonder bodembeschermende voonieningen (isolatie) 
mogelijk is. 

Door gecontroleerde kristallisatie zouden ook nog hoogwaardiger vormgege- 
ven bouwstoffen geproduceerd kunnen worden (bijvoorbeeld siertegels). 
Hierdoor zou een groter deel van de kosten gedekt kunnen worden door de 
opbrengst van de produkten. Dit zal echter hoge eisen stellen aan de homo- 
geniteit van het invoermateriaal en de nabehandeling van de slakken. Verder 
is hierbij de overweging van belang dat de afzetmarkt van dergelijke produk- 
ten beperkt is in verhouding tot het volume sterk verontreinigde baggerspe- 
cie. Het introduceren van vormgegeven produkten uit baggerspecie zal een 
aanzienlijke marketing-inspanning vergen. 

Het energieverbruik voor het smelten van baggerspecie is een belangrijke 
milieuhygiënische overweging. In vergelijking met zuiveringsslib is de ver- 
brandingswaarde van baggerspecie laag. Vandaar dat voor de thermische 
verwerking van baggerspecie getracht zal worden een combinatie te leggen 
met andere afvalstoffen met een hoge verbrandingswaarde, zoals zuiverings- 
slib. Daarnaast is het van belang dat het gebruik van schone toeslagstoffen 
zoveel mogelijk wordt beperkt. Indien additieven nodig zijn om het smeltge- 
drag te verbeteren (smeltpunt te verlagen) zal zoveel mogelijk gebruik ge- 
maakt moeten worden van afvalstoffen. 

Een ander belangrijk uitgangspunt is: 

De thermische Verwerking is gericht op de immobilisatie van zware metalen in 
het produkt met zo weinig mogelijk vervluchtiging en raffinage. 

Dit is mogelijk door de smelttemperatuur zo laag mogelijk te houden en 
reducerende omstandigheden te voorkomen. 
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Thermische immobilisatietechnieken zullen met name toegepast worden op 
sterk verontreinigde baggerspecie met hoge gehaltes aan zware metalen. Bij 
het sinteren wordt een deel van het zand in de voorbehandeling afgeschei- 
den, waardoor een geringere hoeveelheid materiaal thermisch behandeld 
hoeft te worden. Ook bij het smelten zal een voorscheiding worden toege- 
past, waarbij echter zoveel mogelijk nuttig toepasbaar zand wordt afgeschei- 
den. 

Thermische behandeling van afvalstoffen is een dure techniek, mede door de 
hoge investeringskosten. Voor het smelten van afvalstoffen worden prijzen 
genoemd die variëren van f 300,- tot f 1OO0,- per ton droge stof. Een nauw- 
keuriger schatting van de verwerkingskosten is noodzakelijk om de haalbaar- 
heid van deze techniek voor baggerspecie te bepalen. Naast de schaalgrootte 
van de installatie zal ook de hoeveelheid materiaal die in de voorbehandeling 
wordt afgescheiden, een groot effect hebben op de uiteindelijke verwerkings- 
prijs voor baggerspecie. Uitgangspunt voor de beoordeling van de haalbaar- 
heid is: 

De totale verwerkìngsprijs voor baggerspecie (inclusief voorbehandeling en ex- 
clusief baggeren en transport) mag maximaal f 250,- per ton ds. bedragen 

19 



Adviesbureau + Heijmam Milieutechniek + GemcoFumaces 

20 



Haalbaarheid smelten van baggerspecie en zuiveringsslib 

3 Smelt-kristallisatie proeven 

3.1 Inleiding 

In het kader van het onderzoek naar de "Haalbaarheid van het smelten van 
baggerspecie en zuiveringsslib is een proevenprogramma opgezet waarmee 
de technische en milieuhygiënische kenmerken van de verwerking en de 
toepasbaarheid van de produkten is onderzocht. Deze proeven zijn uitge- 
voerd is twee onderdelen: 

b In eerste instantie zijn een groot aantal kleinschalige smelt/kristallisatie 
proeven uitgevoerd, zowel met onbehandelde als met gehydrocycloneerde 
baggerspecie. Hierbij is nagegaan of, en zo ja welke additieven gebruikt 
moeten worden. Tevens is nagegaan op welke wijze de smelt moet wor- 
den gekoeld om een volledig gekristalliseerd eindprodukt te krijgen met 
goede mechanische eigenschappen en waarin de zware metalen optimaal 
zijn vastgelegd. 

b Vervolgens zijn enkele grootschalige smeltproeven uitgevoerd om grotere 
hoeveelheden produkten te maken in een continu proces en om ervaring 
op te doen met de handling van grotere hoeveelheden smelt. Hierbij zijn 
diverse afkoeltrajecten doorlopen. 

3.2 Gebruikte baggerspecie 

Voor de kleinschalige smeltproeven zijn door Rijkswaterstaat, RIZA op een 
viertal lokaties in Nederland monsters genomen van circa 60 liter bagger- 
specie (Malburgerhaven te Arnhem, Chemiehaven te Rotterdam en de ha- 
vens van Scheveningen en Stein). De lokaties zijn geselecteerd op grond van 
een aantal kenmerken, waaronder: 
- verontreinigingsgraad, waarbij met name lokaties zijn uitgezocht met een 

sterke verontreiniging met zware metalen; 
- lokaties die in aanmerking komen voor (pilot) sanering; 
- korrelverdeling (niet te zandig materiaal). 

De aangeleverde typen baggerspecie voldoen niet alle aan de wens om wei- 
nig zandig materiaal te smelten (figuur 3). 

De species zijn alle klasse 111 of IV vanwege de aanwezige verontreinigingen 
met zware metalen en PAK'S. Het materiaal uit Arnhem was verreweg het 
sterkst verontreinigd met zware metalen. 
Op basis van de verontreinigingsgraad van deze species is besloten de groot- 
schalige proeven uit te voeren met materiaal uit de Malburgerhaven in Am- 
hem. Uit de kleinschalige proeven is gebleken dat na het afscheiden van 
zand, er weinig verschil is in smeltflnistallisatiegedrag tussen de verschillende 
typen baggerspecie. 
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Op basis van door Rijkswaterstaat, Directie Gelderland aangeleverde infor- 
matie is een vak van & 200 bij 20 meter bemonsterd. Het vak is gelegen aan 
de noordkant van de haven, in de invaart naar de Nederrijn en ter hoogte 
van de jachthaven. Het begin van het vak ligt ter hoogte van de uitlaatpijp 
van het voormalig metaalbedrijf Billiton. 

De bemonstering is uitgevoerd met behulp van een draadkraan met grijper 
aan boord van het bemonsteringsvaartuig "Memedevogel". Voordat de bag- 
gerspecie is afgevoerd in containers, is het gestort in de beun van het vaar- 
tuig en gehomogeniseerd. 

Figuur 3. Korrelverdeling 

22 



Haalbaarheid smelten van baggerspecie en zuiveringsslib 

3 3  Voorbehandeling 

De eerste serie kleinschalige smeltproeven heeft plaatsgevonden zonder 
hydrocyclonage van de baggerspecie. Het slib is in batch-ovens gedroogd en 
geoxideerd. 

Op basis van deze eerste proeven is geconcludeerd dat het afscheiden van de 
zandfractie waarschijnlijk een positief effect heeft op de smelteigenschappen 
van de baggerspecie. De zandhactie bevat veel kwarts, waardoor de smelt- 
temperatuur van de baggerspecie vrij hoog komt te liggen (circa 1500 "C). 
Een tweede reden voor het afscheiden van de zandfractie is de verwachting 
dat deze fractie relatief schoon is. Eventueel aanwezige verontreinigingen 
kunnen waarschijnlijk door middel van een relatief goedkope reinigingstech- 
niek worden verwijderd. Hierdoor hoeft een minder grote hoeveelheid slib, 
die bovendien sterker verontreinigd is, gesmolten te worden. 

Daarom zijn de verdere kleinschalige smelt/kristallisatie-proeven uitgevoerd 
met gehydrocycloneerde baggerspecie. Met een laboratorium-hydrocycloon is 
door TNO-IMET de zandfractie (> 63 pm) uit de baggerspecie verwijderd. 
De slibkactie is, na bezinking, gedroogd en geoxideerd in batch-ovens. 

Voor de grootschalige proeven is de baggerspecie als volgt voorbehandeld 
(zie foto 1 en 2): 

hydrocyclonage en ontwatering bij Heijmans Milieutechniek; 
drogen met Exergydroger van Stork. 

Bij de hydrocyclonage is 90 ton baggerspecie (nat, 40% ds) verwerkt. Hierbij 
is circa 10% (gewichts % droge stof) afgescheiden: 

2 ton zand (> 63 pm); 
2,5 ton puin. 

Het resterende slib bevat vrijwel geen zand meer (4% > 63 pm). De bagger- 
specie uit de Malburgerhaven heeft in vergelijking met species van andere 
lokaties een laag zandgehalte. Veelal zal baggerspecie 40 tot 60 % zand 
bevatten. 

Door het mengen met (schone) grondstoffen zoals natrium, calcium, ijzer, 
magnesium en aluminium zijn diverse samenstellingen gemaakt. De materia- 
len die in dit rapport worden beschreven, zijn als volgt gecodeerd 

1 

Ba basaltsamenstelling; 
Ca calciumrijke samenstelling; 
Mg magnesiumrijke samenstelling. 
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3.4 Uitvoering van de proeven 

Snelten 
De kleinschalige smeltproeven zijn uitgevoerd in een elektrische kameroven 
(& 60 x 60 x 60 cm) met een elektronische temperatuurregeling. 

Voor het uitvoeren van de grootschalige proeven is een proefinstallatie ont- 
worpen en gebouwd (figuur 4). Deze installatie heeft een capaciteit van circa 
100 kg/h indien het ingangsmateriaal een droge stofgehalte van 80% bezit. 
De verwerkingstemperatuur in de smeltreactor bedraagt 1300 - 1600 'C. In 
deze proebtallatie is het materiaal gedoseerd, gemengd, reducerend ge- 
smolten en vervolgens zijn de produkten nabehandeld. 

De gebruikte proef-smeltoven is van het cokes-bedtype. Dit houdt in dat de 
reactor is voorzien van een poreus bed dat bestaat uit cokes. De reactor 
wordt opgestookt tot boven de smelttemperatuur van het slibmengsel. Door 
de hitte ter plaatse smelt het slibmengsel en druppelt langzaam omlaag door 
het cokesbed. Op de bodem van de reactor wordt het gesmolten materiaal 
verzameld en stroomt door de aftap-opening naar buiten. 

filter- 
instalati 

I I . I  

L 
doseren mengen smelten 

Figuur 4. Schema proefinstallatie 

kristalliseren 

f vormgieten gecontroleerd koelen 

De lucht die nodig is voor het oxydatieproces wordt in de reactor geblazen 
door een aantal openingen aan de omtrek van de reactor. Voor het regelen 
van een volledige verbranding van alle pyrolysegassen, de cokes en het aan- 
wezige organische materiaal is een aparte zuurstoftoevoer aanwezig. 
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Aan de bovenzijde van de reactor is een beladingssluis geplaatst om te voor- 
komen dat het aangevoerde slib direct wordt meegevoerd met de rookgassen. 
De rookgassen die afkomstig zijn van de reactor, worden naar een filterin- 
stallatie geleid. 

Het gesmolten materiaal is vervolgens op verschillende manieren gekoeld. In 
figuur 5 is dit schematisch weergegeven. 

Koelt ra jec ten 

flkkoden langzaam koelen 

gecartroleerd koeien relustalllseren 

Ts = smelttemperatuur 
Tk = laistallisatietempexatuur 
To = omgevingstemperatuur 

Figuur 5. Afkoeltrajecten 

Bij de beschrijving van de resultaten van de proeven zullen de volgende 
afkortingen worden gebruikt worden om de verschillende afkoeltrajecten aan 
te duiden: 

..S flitskoelen 

..L langzaam koelen 

..C gecontroleerd koelen 

..R rekristallisatie 

Voorbeeld BaC is een basaltsamenstelling die een gecontroleerde koeling 
heeft ondergaan. 
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Bij de kleinschalige proeven is de kristallisatie uitgevoerd in elektrische ka- 
merovens. Bij de grootschalige proeven is een deel van het materiaal gekoeld 
met water (flitskoelen). Een ander deel is in gietvormen opgevangen en snel 
aan de lucht gekoeld. 

Het kristalliseren is volgens twee methoden uitgevoerd 
0 het materiaal in de gietvorm goed geïsoleerd afkoelen; 
0 de gietvorm in een kristallisatie-oven plaatsen om zodoende het gekozen 

afkoeltraject te doorlopen. 

Voor het rekristalliseren van de eindprodukten waren twee afkoelovens be- 
schikbaar. Dit zijn elektrische batchovens waarin de warmte-overdracht door 
straling plaatsvindt. Het temperatuurbereik van deze ovens ligt tussen 750 en 
1200 "C bij een oxyderende atmosfeer. 

3.5 Kleinschalige proeven 

3.5.1 Smeltproeven 

Van de verschillende species is met een verhittingsmicroscoop het tempera- 
tuurbiscositeittrajet vastgelegd. Vervolgens is met een groot aantal klein- 
schalige batchgewijze smeltproeven het smeltgedrag van baggerspeciehmive- 
ringsslib met toeslagstoffen bepaald. 
De slibben zijn voorafgaand aan het smelten alle gehomogeniseerd en vervol- 
gens gedroogd en geoxideerd in een batchgewijze, elektrische oven. Het 
geoxideerde materiaal is vervolgens gemengd met verschillende toeslagmate- 
rialen in de gewenste verhouding. Door toevoegen van additieven als CaCO, 
of Na,O in de juiste concentratie is bij ieder van de onderzochte species, bij 
een temperatuur van 1300-1400 "C, een goed smeltgedrag te realiseren. 

Om het smeltgedrag te bepalen, zijn kleine hoeveelheden van dit slib op een 
keramische tegel in een elektrische oven gelegd. Op basis van de vervorming 
en de aanwezigheid van gasbellen, is het smeltgedrag (viscositeit) beoordeeld. 
Deze proeven zijn uitgevoerd met een groot aantal verschillende samenstel- 
lingen, verblijftijden en smelttemperaturen. 

Getracht is een relatie te leggen tussen de samenstelling van de materialen 
en het smeltgedrag, door de samenstelling om te rekenen naar een "basici- 
teit", De basiciteit kan op verschillende manieren worden gedefinieerd, bij- 
voorbeeld als: 

MO 
SiO, +AGO, 

Basiciteit= 

waarbij MO = som van de eenwaardige metaaloxides (Cao, MgO e.d.) 
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De relatie tussen basiciteit en smeltgedrag bleek echter niet eenduidig te 
zijn. Ook komt het smeltgedrag niet overeen met de modelmatig berekende 
temperatuur-viscositeits relatie (die op de basiciteit is gebaseerd). De oor- 
zaak hiervan is mogelijk gelegen in het feit dat een deel van het aanwezige 
kwarts in dermate grove vorm aanwezig is dat dit niet in de smelt wordt op- 
genomen. 

Door hydrocyclonage blijkt het smeltgedrag aanzienlijk te verbeteren, waar- 
door een veel geringere hoeveelheid toeslagstoffen gebruikt hoeft te worden. 
Tevens kan het smeltgedrag van de baggerspecie veel beter worden voor- 
speld met modelberekeningen. Verder worden de verschillen in smeltgedrag 
tussen baggerspecie van verschillende lokaties sterk verkleind door het af- 
scheiden van zand. In figuur 6 is de berekende temperatuur-viscositeit relatie 
voor de slibfiactie van de 4 typen baggerspecie weergegeven. 

3 

I Toevoegen van zuiveringsslib aan de pure species leidt niet tot een duidelijke 
wijziging van het smeltgedrag. Dit is de reden dat bij de kristalliseer- en ‘i 

‘ i  

,eii . grootschalige proeven zuiveringsslib niet gebruikt is als toeslagstof. 

Viscositei t-Temp. 
1 I Viscositeit Pa.s 

800 1 

i ’ 
............................................................................. 

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

1200 1300 1400 

Temperatuur f C) 

- Chemiehaven f- Arnhem +i+ Steln -6- Scheveningen 

Eerekand met behulp van Weymrrnn relatie. 

Figuur 6. Relatie temperatuur - viscositeit 

3.5.2 Kristallisatie proeven 

1500 

De kristallisatieproeven zijn uitgevoerd met iets grotere hoeveelheden veras- 
te baggerspecie en toeslagstoffen (poedervorm) in keramische kroezen (dia- 
meter 4 3  cm, hoogte 5 cm). De proeven zijn uitgevoerd met een elektrische 
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oven. De kristallisatieproeven zijn uitgevoerd met de gehydrocycloneerde 
baggerspecie uit de Malburgerhaven te Arnhem. De resultaten zijn daarna 
gecontroleerd met de andere typen baggerspecie. Door toevoegen van toe- 
slagstoffen zijn een zestal verschillende samenstellingen aangemaakt. 
Om een kristallijn produkt te verkrijgen dient de smelt een langzame afkoe- 
ling te ondergaan. Met de kristallisatieproeven is nagegaan bij welke tempe- 
ratuur de kristallisatie plaatsvindt en welke verblijftijd hiervoor nodig is. Er 
zijn proeven uitgevoerd met twee methoden van kristallisatie: 

langzame afkoeling bij een constante afkoelsnelheid (van 1 tot 10 "C/min); I L I 
gecontroleerde afkoeling, waarbij de temperatuur gedurende een bepaalde c , 
tijd op de optimale kristallisatietemperatuur wordt vastgehouden; 

3 
- n !  

L. Voor deze proeven is gebruik gemaakt van gehydrocycloneerde baggerspecie 
waaraan verschillende toeslagstoffen zijn toegevoegd. Van een groot aantal 

een beperkt aantal materialen is een grotere hoeveelheid gemaakt in 1 liter 

1" O\( 

$11 

materialen zijn vervolgens slijpplaatjes gemaakt voor mineralogisch onder- 
zoek. Tevens zijn enkele röntgendiffractie (XRD) analyses uitgevoerd. Van 

kroezen voor chemisch en fysiscWmechanisch onderzoek. 

\c 
, : 1- 
d 1 

P ,  _ -  
I 

Samenstellingen met een vrij hoog siliciumgehalte blijken niet goed te kristal- 
liseren door de hoge viscositeit van de smelt. Tevens moeten deze monsters 
bij een hoge temperatuur worden gesmolten (> 1350 "C) om een goede 
ontgassing te bereiken. 

De basalt, calcium- en magnesiumrijke samenstellingen zijn goed te kristalli- 
seren. De kristallijne fasen die ontstaan zijn voornamelijk pyroxenen, veld- 
spaten en mineralen uit de spinelgroep (metaal oxiden). In deze spinellen, 
die als eerste kristalliseren zijn significante hoeveelheden zware metalen 
vastgelegd. Deze zijn in foto 3 duidelijk te zien als kubusvormige mineralen 
in een glasstructuur. Deze spinellen zijn belangrijk voor de vastlegging van 
zware metalen. De pyroxenen kristalliseren bij een lagere temperatuur. Deze 
naaldvormige kristallen zijn op foto 4 zichtbaar. Bij de magnesiumrijke sa- 
menstelling wordt naast de pyroxenen ook olivijn gevormd. 

De basalt samenstelling (BaL) levert een donker grijs microkristallijn materi- 
aal. Bij gecontroleerde afkoeling (BaC), waarbij de temperatuur van de smelt 
gedurende een langere tijd op de kristallisatietemperatuur wordt gehouden, 
ontstaat een volledig kristallijn materiaal, opgebouwd uit kleine radiale ele- 
menten (foto 5). 

Op basis van de totaalsamenstelling van het slib en de totaalsamenstelling 
van de produkten is de vervluchtiging van zware metalen berekend. De ver- 
vluchtiging van zware metalen is bij deze proeven vrij beperkt (figuur 8), 
waarbij wel de kanttekening geplaatst dient te worden dat de meest vluchtige 
metalen (Hg en Cd) niet zijn geanalyseerd. De vervluchtiging lijkt toe te 
nemen door toevoeging van magnesium of calcium. 
Omdat bij de kleine proeven de vervluchtiging door diffusie wordt gecontro- 
leerd is de gemeten vervluchtiging niet representatief voor een werkelijke 
installatie. 
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Spinellen 

oto 4. Pyroxenen 

7 %  
i. 

Foto 5. Radiale structuur van pyroxenen, volledig gekristalliseerd 
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3.6 Grootschalige smeltproeven 

UitVCXTiIlg 
De grootschalige proeven zijn uitgevoerd met een cokes-bed proefsmelt-oven 
met een capaciteit van ca 100 kg/uur (bij invoer met 80% droge stof). Bij de 
uitgevoerde proeven bedroeg de doorzet maximaal 50 kguur (nat slib). In 
figuur 7 is een schema van een dergelijke oven weergegeven. 
Onderin de oven bevindt zich het bed van cokes, dat als brandstof dienst 
doet. Deze cokes wordt aangestoken en door de hitte smelt het slib en drup- 
pelt door het cokes-bed naar beneden. De lucht die nodig is voor de ver- 
brandingsreactie, wordt in de reactor geblazen door een aantal openingen 
verdeeld over de omtrek van de reactor. Boven het cokesbed wordt secun- 
daire verbrandingslucht ingeblazen om de vrijkomende gassen uit de cokes 
en het organisch deel van het slib volledig te verbranden. Bij de proefoven 
was geen ketel voor de opwekking van stoom geplaatst. 

Bij de eerste proeven is het tot 90% droge stof gedroogde slib aan de boven- 
zijde van de oven ingebracht. Hierbij bleek echter een te groot deel van het 
slib met de rookgassen te worden meegevoerd. Daarom is het slib bevochtigd 
tot ca 60% droge stof en gepelletiseerd. Deze slibpellets zijn te=exmet de 
benodigde cokes aan de bovenzijde van de oven ingebracht. Per kdogram slib 
is ca. 150 gram cokes toegevoegd. De temperatuur in het cokes-bed bedroeg 
ca 1500 "C. 

Bij het smelten bleek met name het uitgieten tot problemen te leiden. De 
smelt stolt al bij de aftap-opening en is niet goed gietbaar. Hierdoor ontstaan 
in de gietvormen grote holtes en is het materiaal niet homogeen. Om deze 
redenen is de installatie op enkele onderdelen gewijzigd. 

De oven is gevoed met twee typen materiaal (Ba en Ca). Met beide materia- 
len zijn diverse afkoeltrajecten doorlopen: 

directe koeling in water (...S) 
opvangen in gietvorm, snelle koeling aan lucht (..S) 
opvangen in grote bakken, langzaam gekoeld (...L) 
opvangen in gietvorm, in laistallisatieoven geplaatst (...C) 
opvangen in gietvorm, afkoelen en opnieuw opgewarmd (...R) 
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Figuur 7. Schematische weergave smeltreactor 

Resultaten kristallisatie 
Van de materialen zijn slijpplaatjes gemaakt waarmee de structuur en de 
opbouw van de mineralen bekeken kan worden onder een microscoop. 
De monsters die in water zijn gekoeld of een snel afkoeltraject (Bas en CaS) 
hebben doorlopen zijn niet op deze manier geprepareerd omdat deze materi- 
alen, conform de verwachtingen, zwart glas opleverden. 

Bij de interpretatie van de slijpplaatjes en de XRD-spectra zijn geen grote 
verrassingen naar voren gekomen. De mineralogie is niet afwijkend van de 
op grond van eerdere proeven verwachte mineralogie. De belangrijkste mine- 
ralen zijn pyroxenen. In vergelijking met de kleinschalige proeven zijn de 
spinellen in mindere mate aantoonbaar. 

De kristallijne structuur van de geanalyseerde monsters is fijner dan van de 
monsters uit de kleinschalige proevenserie. Dit wordt waarschijnlijk veroor- 
zaakt door een te snelle initiële afkoeling. Op basis van de waargenomen 
mineralogische structuren kan worden geconcludeerd dat het te lang duurt 
voor de grote gietvorm vol is, waardoor het isolerende effect te laat gaat 
werken. De temperatuur is al te laag wanneer de gietvorm volledig gevuld is. 
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Om een grovere kristalstructuur te verkrijgen, die vergelijkbaar is met de 
kristalstructuur van uit de kleinschalige proevenserie, dient de temperatuur 
bij het vullen van de gietvorm zo hoog mogelijk te blijven. Tevens dient de 
tijd die het monster buiten de oven doorbrengt zo kort mogelijk te zijn. Dit 
kan bereikt worden door de gietvorm voor te verwarmen en zo snel mogelijk 
te vullen. Hiervoor zou dan de capaciteit van de oven groter moeten zijn. De 
smelt zal dan waarschijnlijk ook homogener zijn van samenstelling. Het effect 
van deze veranderingen zal zijn, dat minder kiemen ontstaan, die sneller 
uitgroeien. Er zullen mogelijk wat grotere spinellen ontstaan, die als kiem 
oppervlak kunnen dienen voor de pyroxenen. 

? 

Vkrvlluchtiging v a n  zware mdalen 
Door de gemeten gehalten van de zware metalen in de produkten te vergelij- 
ken met de gehalten in de gecycloneerde baggerspecie is de vervluchtiging 
bepaald. Hierbij is gecorrigeerd voor het gebruik van toeslagstoffen en het 
verlies van massa tijdens het smeltproces door oxidatie van organische stof 
en het ontleden van de carbonaten (figuur 8). Door meet-onnauwkeurighe- 
den en inhomogeniteit van de monsters is bij een aantal proeven een aanrij- 
king van zware metalen gevonden (negatieve waarden). 

Van de geanalyseerde metalen zijn bij reducerend smelten de metalen V en 
Cr het minst vluchtig, Cu is wat vluchtiger, maar beduidend minder vluchtig 
dan de overige metalen. 
De vervluchtigingspercentages zijn bij de grootschalige proeven hoger dan bij 
de kleinschalige proeven. Een mogelijke oorzaak van de hogere vervluchti- 
ging van de meeste metalen is de gehanteerde reducerende atmosfeer als 
gevolg van het mengen van het slib met cokes. 

__ 4 
' I* 

2 
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Ver vl u c h t i g i n g [%] 
Vergelijking klein- en grootschalige proeven 

basalt klein calcium klein basalt groot calcium groot 
pT/77zI L2sBzsl- 

% van totaal 
100 I 

50 

O 

As Cr Cu Pb Sb Sn V Zn 

Figuur 8. Vervluchtiging van mare metalen 
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4 Toepasbaarheid van de produkten 

4.1 Analysemethoden 

Samenstelling en uitbging 
Het gehalte aan zware metalen wordt normaal bepaald met een koningswa- 
terontsluiting ( E N  6465). In baggerspecie wordt slechts een klein deel van 
de zware metalen niet ontsloten met deze techniek. Deze metalen, die zijn 
vastgelegd in silicaatroosters, kunnen wel worden ontsloten met een totaal- 
ontsluiting (bv HF-destructie). 
Door smelten en kristalliseren kan daarentegen een groot gedeelte van de 
zware metalen worden vastgelegd in zeer resistente kristalroosters, zoals alu- 
minium-silicaat kristallen en sommige oxiden (W.O. spinellen), waardoor een 
gering gedeelte met een koningswater wordt aangetoond. De mate waarin 
zware metalen op deze wijze zijn geïmmobiliseerd is als volgt bepaald: 

totaalsamenstelling - koningswatersamenstelling 
% in kristahoster = * 100 

totaalsamenstelling 

Daarnaast is de maximale beschikbaarheid van de zware metalen bepaald (o- 
NEN 7341). Hierbij worden de materialen bij een constante pH uitgeloogd 
(achtereenvolgens pH4 en pH7, L/S = 100). Het deel van de zware metalen 
dat in oplossing gaat, geeft aan in welke mate zware metalen op de zeer lan- 
ge termijn door uitloogprocessen kunnen vrijkomen: 

totaalsamenstelling - beschikbare hoeveelheid 
% khikbaar  = * 100 

totaalsamenstelling 

Op een tweetal produkten van de grootschalige proeven zijn standtesten uit- 
gevoerd in ongebonden vorm (o-N'EN 7345). De hierbij optredende uitloging 
wordt beschouwd als de uitloging die in de praktijk zal optreden. De emissie- 
normen in het concept-Bouwstoffenbesluit (augustus '93) zijn gebaseerd op 
deze uitloogtest. 

Fysischlmechanìsck eigenschappen 
Om de toepasbaarheid van de produkten te beoordelen zijn enkele fysisch( 
mechanische eigenschappen bepaald, zoals de dichtheid, wateradsorptie, vost- 
bestandheid e.d. Met deze testen wordt een indruk verkregen van de toepas- 
baarheid als toeslagmateriaal in asfalt- of cementbeton. Er zijn in dit stadium 
echter nog geen proehtukken gemaakt van asfalt- of cementbeton. 
Daarnaast is bepaald of het materiaal puzzolane eigenschappen bezit, om na 
te gaan of de verglaasde produkten in gemalen vorm toepasbaar zijn als ce- 
mentvervanger. 

] , ( J .  * A. 3 ( I  ;h. c "3 "8.7 L "  

.~ L' / Y I  I . <  i i l  " 
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Resultaten van de kleinschalige proeven 

Fysisch lmechanìsche eisaschappen 
Door de aanwezigheid van krimpscheuren is het niet mogelijk gebleken om 
de druksterkte te bepalen van de produkten van de kleinschalige proeven. 
Het gebruik als toeslagmateriaal (steenslag) lijkt, op grond van de ervaringen 
van KOAC te Vught, mogelijk. De (geforceerde) wateropname is laag, het- 
geen voor toeslagmateriaal gunstig is. 
Om het materiaal als vormgegeven bouwstof te kunnen toepassen, zal het 
ontstaan van krimpscheuren voorkomen moeten worden. 

puuolane ei@nSC@F 
De geproduceerde glas-slakken die zijn onderzocht op hydrauliciteit, geven 
aan dat het materiaal bindende eigenschappen bezit die vergelijkbaar zijn 
met die van vliegas. Toepassing als vervanger van cement lijkt dan ook uit 
technisch oogpunt tot de mogelijkheden te behoren. 

vmtleggìng v a n  zware metalen 
De immobilisatie van zware metalen in kristalroosters is uitermate goed voor 
de gekristalliseerde basalt-samenstellingen (BaC, figuur 9). In het verglaasde 
materiaal (Bas) is de vastlegging van zware metalen in kristalroosters, zoals 
te verwachten, zeer gering. 
Door toevoeging van relatief veel calcium en magnesium worden minder 
resistente kristallen gevormd: de vastlegging in kristalroosters daalt voor de 
meeste zware metalen. 

Vastlegging in kristalroosters 
kleinschalige proeven 

Anm Kauw Lood 
van totaalgehalte E z z z z 2 ~ ~  

Figuur 9. Vastlegging van zware metalen 
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De maximale beschikbaarheid blijkt bij een langzame afkoeling van de smelt 
(BA) hoger te zijn dan bij een gecontroleerde afkoeling (BaC, figuur 10). 
De beschikbaarheid van de produkten met veel magnesium is gemiddeld het 
hoogst. Het toevoegen van te veel calcium heeft een ongunstig effect op de 
beschikbaarheid van zink en koper. Op de andere metalen is nauwelijks 
effect aantoonbaar. 

Maxim aa I beschik b aa r 
kleinschalige proeven 
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van totaalgehalte & F z z z z m -  
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Maximaal beschikbaar 
kleinschalige proeven 

ArWa chroom 

b o d  Zlnk 
e z z z z z l -  

van totaalgehalte a E ? z z z ? a  
10 

8 

6 

4 

2 

O 
BIC 

Figuur 10. Maximale beschikbaarheid 
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43 Grootschalige proeven 

De geproduceerde materialen waren niet homogeen. De keuze van monsters 
uit de grote hoeveelheid materiaal is gedaan op basis van een visuele beoor- 
deling. Stukken met duidelijk metallische delen aan de buitenkant zijn zoveel 
mogelijk vermeden. 

Mechanische eigenschnppen 
Van alle aangeboden monsters is het verbrijzelingspercentage bepaald. Deze 
is als maatgevend gehanteerd voor de toepassing van de granulaten als toe- 
slagstof. Alleen de monsters CaR en BaR voldoen aan de eis voor het ver- 
brijzelingspercentage van steenslag ( 5  42). Het langzaam afgekoelde basalt- 
produkt (BaL) voldoet net niet aan deze eis, maar wel aan eis voor het ver- 
brijzelingspercentage van grind (< 44). Vermoedelijk zal het monster BaC 
ook voldoen, maar van dit materiaal is te weinig materiaal geproduceerd. Op 
grond van deze resultaten zijn alleen deze drie monsters uitgebreider onder- 
zocht (tabel 1). 

Tabel 1. Mechanische eigemchuppen 

e i s e w h p  BaL BaR CaR eis 

verbrijzeling % 44 32 33 steenslag S 42 

vorstbestandheid in % (m/m) 073 OJ 091 I 3,O 

grindS44 

dichtheid ocghn3) 3046 3037 3022 

gem. gehalte platte stukken 19 35 27 130 

polijstgetal van steen 53 45 46 

waterabsorptie (% m/m) 1,7 192 1,4 I 2,o 

vlekken vermmkende ijzer- en vana- O O O I 20 

reductie in alkaliteit (Rc) in mmovl 57 12 10 

gehalte aan opgelost SiO, (Sc) mmovl 30 12 19 

gehalte zachte bestanddelen (%m/m) 0,l OS 071 < 0,5 

volumieke massa droge korrels (kg/m3) 2790 2890 2860 

diumverbindingen 

Een aantal eigenschappen zoals het gehalte aan platte stukken is afhankelijk 
van de gebruikte breker en het afkoelingsproces. Door hierin veranderingen 
aan te brengen kunnen ook de eigenschappen veranderen. 
Afgezien van het gehalte aan platte stukken is het materiaal BaL te gebrui- 
ken in asfalt voor onder- en deklagen. Hetzelfde geldt voor de monsters BaR 
en CaR voor asfalt voor de onderlagen. 
Afgezien van het gehalte aan platte stukken en het polijstgetal zijn de mate- 
riaal toepasbaar in cementbeton. Het materiaal van monster BaL is ook te 
gebruiken in cementbeton waarbij een eis wordt gesteld aan het polijstgetal 
voor verkeersklasse 1 tlm 5. 

38 



Haalbaarheid smelten van baggerspecie en zuiveringsslib 

Vartlegging van zware metalen 
Door de vrij hoge vervluchtigingspercentages, zijn de gehaltes aan zware 
metalen in de produkten veel lager dan bij de kleinschalige proeven. 
De vastlegging van de niet-vervluchtigde metalen in kristalroosters blijkt 
bovendien geringer te zijn dan bij de kleinschalige proeven. Dit Is in figuur 
11 geïllustreerd met monster BaL. Alleen de vastlegging van chroom en 
vanadium, beide metalen hebben een laag vervluchtigingspercentage, is ver- 
gelijkbaar met de kleinschalige proeven. 

I Vastlegging in kristalroosters 

van totaalgehalte i. 

Figuur 11. Vastlegging van zware metalen, vergelijking grootschalige en 
kleinschalige proeven 

De resultaten van de maximale beschikbaarheid van de monsters van de 
grootschalige proeven zijn redelijk vergelijkbaar met de resultaten van de 
kleinschalige proeven. Net als bij de kleinschalige proeven is ook voor de 
glas-achtige slakken de maximale beschikbaarheid laag. In figuur 12 is de 
maximale beschikbaarheid als percentage van het totaalgehalte weergegeven 
van het monster BaL van de grootschalige en kleinschalige proeven. Hieruit 
blijkt geen duidelijk verschil tussen deze proeven. 
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~ 

BaL 

BaC 

Maximaal beschikbaar 

Basaltsamenstelling l ang"  gekoeld koepeloven 

Basaltsamenstelling 3 uur op 1OOO "C elektrische oven 

van totaalgehalte I. 

Figuur 12. Maximale beschikbaarheid, vergelijking grootschalige en klein- 
schalige proeven 

Op een tweetal gekristalliseerde produkten, BaL en BaC, zijn standtesten 
uitgevoerd, waarbij BaL afkomstig is van de grootschalige proeven en BaC 
van de kleinschalige proeven: 

I code I samenstelling I afkoeling I type oven I 

In figuur 13 is de maximale beschikbaarheid weergegeven, als percentage van 
de U1-waarde uit het ontwerp-Bouwstoffenbesluit (juni 1991). Hieruit blijkt 
dat in monster BaC (geoxideerde omstandigheden) de zware metalen goed 
zijn geiinmobiliseerd. Voor dit materiaal ligt de maximale beschikbaarheid 
van alle metalen onder de U2-waardeY en overschrijden alleen cadmium, ko- 
per, lood en antimoon de U1-waarde. 
Bij het onder reducerende omstandigheden gesmolten produkt (BaL) is met 
name de beschikbaarheid van antimoon hoog (> U2-waarde). 

Op basis van de analyseresultaten van de maximale beschikbaarheid is be- 
paald welke elementen bij de standtest worden geanalyseerd. Hierbij zijn al- 
leen de elementen waarvan de maximale beschikbaarheid boven de Ul-waar- 
de liggen geanalyseerd. Daarnaast zijn van monster BaC tevens zink en ar- 
seen geanalyseerd. 

40 



Haalbaarheid smelten van baggerspecie en zuiveringsslib 

I 

Maximaal beschikbaar 
t.0.v U1-waarde 

verschrijding UI-waarde b Bal-reducerend BaC-oxiderend - 

As Cd Cr OJ Mo Ni Pb Sb Sn V Zn 

i 
c 

< dt = beschikbaarheid lager dan detectielimiet 

Figuur 13. Maximaal beschikbaar t.o.v. U1-waarde 

In tabel 2 is de berekende emissie na 64-dagen weergegeven. Deze emissie- 
waarden worden gehanteerd voor toetsing aan de normen uit het ontwerp- 
Bouwstoffenbesluit (augustus ’93). De weergegeven grenswaarden hebben 
betrekking op toepassing van vormgegeven materialen in een laagdikte van 
30 cm. 
De afgifte van zware metalen uit de gekristalliseerde produkten van bagger- 
specie blijkt beneden de U1-waarde te liggen, hetgeen betekent dat het ma- 
teriaal vrij toepasbaar is (categorie l A-materiaal). De beoogde toepassing 
van dit materiaal voor dijkbekleding behoort tot de mogelijkheden. 

Tabel 2. Bmhnde emissie vormgegeven produkten (mglm’) 

BaL BaC U1 oBB 
mducerend oxiderend H=0.3. uDe>lO 

As < 0,9 < 0,9 41 
cd 
Cr 140 
Cu 72 63 51 

14 Mo ** 
Ni 293 50 
Pb 095 120 
Sb 1,3 < 0,9 3,7 

29 
230 

Zn 494 198 200 

< 0,18 1 9 1  ** 

8 

* 

**  
* 

Sn 
V ** 

* = maximale beschikbaarheid lager dan detectielimiet 
* = “ a l e  beschikbaarheid lager dan de U1-waarde 

= niet geamlyxerd 
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4.4 Toepasbaarheid van de produkten 

Voor baggerspecie geldt dat dit potentieel een zeer omvangrijke bron vormt 
van secundaire grondstoffen voor de bouw. Ondanks het feit dat de markt in 
kwantitatieve zin voldoende ruimte biedt, is vanwege technische en economi- 
sche belemmeringen de toepassing van produkten hiervan op praktijkschaal 
nog minimaal. 
Voor produkten die vervaardigd worden uit baggerspecie klasse IV, geldt 
mede vanwege de relatief hoge bewerkingskosten dat de toepassing als bouw- 
stof dient te worden toegespitst op de kwalitatief hoogwaardige en qua finan- 
ciële opbrengsten aantrekkelijke marktsegmenten. Voor deze via smel- 
tedverglazen verkregen produkten geldt dat door de wijze van afkoeling en 
de wijze van bewerking bepaalde materiaaleigenschappen alsmede de vorm- 
geving en  afmeting (gradering) in hoge mate kunnen worden gestuurd. Zo is 
het bijvoorbeeld mogelijk om door middel van breken en zeven verder te 
sturen in de korrelvorm en de gradering. 

De voorkeur gaat dan ook uit naar toepassingen waarbij een zo direct moge- 
lijk bewerkingsproces kan worden gehanteerd. Op basis van de te verwachten 
produkteigenschappen en het voornoemde uitgangspunt van zo hoogwaardig 
mogelijke inzet kan in eerste benadering de volgende selectie worden ge- 
maakt, 

Tabel 3. Toepassingsgebieden 

produklvorm toepassing 

granulaat toeslagmateriaal cementbeton 
toeslagmateriaal bitumineuze mengsels 

vormgegeven, kristallijn produkt bouwblokken (metselbaksteen) 
bouwblokken (dakpannen) 
toplaag waterbouwkundige constructies (zetsteen) 
bestrating (straat- sierklinken) 

gemalen, fijnkorrelig cement 

Jaarlijks wordt er in Nederland circa 1,9 miljoen ton grind en 2,l miljoen ton 
steenslag verwerkt in asfaltbeton. In z’n algemeenheid geldt dat vanwege 
onvoldoende verbrijzelings- of polijsteigenschappen of vanwege een hogere 
bitumenbehoefte de toepassing van secundaire bouwstoffen in asfalt op dit 
moment nog vrijwel nihil is. Wel van belang is de toename van het herge- 
bruik van oud asfalt. Bij maximaal warm hergebruik van oud asfalt, met de 
huidige voorschriften, bedraagt de behoefte aan grind 1,2 miljoen ton en aan 
steenslag 1,7 miljoen ton per jaar. Afhankelijk van de gradering bedraagt de 
opbrengst voor nederlands steenslag maximaal f 25,- tot f 27,- per ton en 
voor grind maximaal f 13,- tot f 14,- per ton (prijzen Free on Board). 
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In tegenstelling tot asfaltbeton, wordt in cementbeton voomamelij k rond 
grind gebruikt. In de betonwarenindustrie worden ook andere toeslagstoffen 
gebruikt. De toepassing van steenslag is echter beperkt, bijvoorbeeld voor de 
waterbouw waar voor bepaalde toepassingen zwaarder toeslagmateriaal is 
vereist. De totale hoeveelheid grof toeslagmateriaal wordt geschat op 14,5 
miljoen todjaar. Een belangrijk deel hiervan zal in de toekomst worden 
vervangen door bv puingranulaat. Naar schatting zal er echter een behoefte 
blijven bestaan aan circa 9 miljoen todjaar. De prijzen liggen globaal in 
dezelfde orde als voor toeslagstoffen voor bitumineuze mengsels. 

Om de produkten toe te passen ter vervanging van steenslag in asfaltbeton 
moeten deze op de juiste wijze worden gekristalliseerd. Alleen op deze wijze 
kan een materiaal worden verkregen dat voldoet aan de eisen ten aanzien 
van het verbrijzelingspercentage. 
Gezien de vastlegging van zware metalen en de maximale beschikbaarheid, 
kan met vrij grote zekerheid worden gesteld dat de dat uitloging bij toepas- 
sing als toeslagmateriaal in asfalt- of cementbeton beneden de U1-waarde 
liggen. 

Vormgegeven prmiukten 

De markt voor vormgegeven kristallijne produkten is zeer divers. Gezien de 
noodzaak van potentieel grote en continue afzetmarkten, gaat de aandacht 
hierbij uit naar relatief grootschalige marktsegmenten, zoals bijvoorbeeld 
stortsteen voor de waterbouw. Hiervoor bedraagt de potentiële opbrengst 
circa f 35,-/ton. Andere, hoogwaardiger opties, zijn bouwblokken, siertegels 
en vervangers van grofkeramische produkten. Een aantrekkelijke optie is de 
produktie van vormgegeven bouwblokken voor dijkverzwaring. Randvoor- 
waarde is dat deze vormvast zijn, waardoor gemechaniseerde plaatsing (ver- 
gelijkbaar met basalton) mogelijk is. De opbrengst van een dergelijk produkt 
bedraagt ca f 135,- per ton. 

De resultaten van de standtesten geven aan dat toepassing als vormgegeven 
produkt milieuhygiënisch gezien mogelijk is (categorie 1 bouwmateriaal). Bij 
de uitgevoerde relatief kleinschalige proeven is het echter nog niet mogelijk 
gebleken om dergelijke vormvaste produkten te maken, mede door het op- 
treden van krimpscheuren. Hieraan zal in een vervolgstudie aandacht worden 
besteed. 

De derde mogelijkheid is de produktie van cementvervangend materiaal. 
Hiervoor zal verglaasde baggerspecie vermalen moeten worden, hetgeen 
extra kosten met zich meebrengt. Dit verpoederde materiaal zal moeten 
" m e r e n  met poederkoolvliegas. Gezien het feit dat poederkoolvliegas 
aanzienlijk minder opbrengt dan grind of steenslag, lijkt de toepassing als 
cement op grond van fínancieel/economische overwegingen geen aantrek- 
kelijke optie. 
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5 Basis-ontwerp smeltinstallatie 

5.1 Installatie ontwerp 

De grootschalige verwerking van baggerspecie wordt uitgevoerd in een mo- 
dulair opgezette installatie, waardoor de verwerking minder gevoelig is voor 
calamiteiten en technische storingen. Voorbewerking en opslag van voorbe- 
werkte baggerspecie kunnen elders plaatminden. 
De thermische verwerking vindt plaats in een aantal parallel opgestelde 
produktie-eenheden, elk met een produktiecapaciteit van ca 1 ton basalt per 
UW. 

Het gehele verwerkingsproces van sterk verontreinigde baggerspecie tot 
nuttig toepasbare produkten is opgebouwd uit de volgende deelprocessen 
(figuur 14): 

Het scheiden 
Gebruikelijke technieken zijn gebaseerd op hydrocyclonage/flotatie waar- 
bij de baggerspecie wordt gescheiden in een gedeelte dat nuttig toepas- 
baar is, (eventueel na reiniging) en een sterk verontreinigde deelstroom 
die bestaat uit organisch materiaal en de fijne fractie uit de baggerspecie. 
Op basis van pilot-tests met hydrocyclonage/flotatie wordt verwacht dat na 
dit deelproces een residu resteert met 20 - 50% van de oorspronkelijke 
massa, afhankelijk van de samenstelling van de baggerspecie. Met name 
ten aanzien van de zware metalen kan nog niet met zekerheid worden 
gesteld dat de afgescheiden grove fractie voldoende schoon is. 

Naarmate de resterende slibstroom kleiner is, neemt het gehalte aan orga- 
nisch materiaal in het slib toe, doordat al het in de baggerspecie aanwezi- 
ge organisch stof hierin wordt geconcentreerd. Voor de smeltinstallatie 
zijn twee varianten uitgewerkt: 

een voorscheiding waarbij 20% residu overblijft met 50% organisch 
materiaal. Dit materiaal lijkt qua samenstelling op de residuen die ook 
bij grondreinigingsinstallaties vrijkomen. 
een voorscheiding waarbij 50% residu overblijft met 20% organisch 
materiaal. 

In het basisontwerp voor de smeltinstallatie is primair uitgegaan van de 
variant met 20% residu. Daarnaast zijn de financiële consequenties door- 
gerekend van de variant met 50% residu. In het tweede geval wordt met 
dezelfde installatie minder baggerspecie verwerkt, doordat het minerale 
aandeel van het slib hoger is. Bovendien stijgt het energieverbruik. Daar- 
naast stijgen de kosten voor de integrale verwerking van baggerspecie 
sterk, naarmate er minder materiaal met relatief goedkope technieken in 
de voorbehandeling wordt afgescheiden. 
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Ontwateren 
Het slib uit de voorscheiding wordt mechanisch ontwaterd tot 55% droge 
stof. In het basis-ontwerp is uitgegaan van een mechanische ontwatering 
in 2 stappen (b.v. zeefbandpers met daarna een hoge druk pers), waarbij 
de voorscheiding en de eerste ontwateringsstap niet op dezelfde lokatie 
plaatsvindt als de thermische behandeling. 

Het ingedikte residu wordt vervolgens gemengd met additieven. Het toe- 
voegen van droge additieven (en retourmateriaal uit de thermische ver- 
werking) resulteert in een verhoogd droge stofgehalte zodat het materiaal 
kan worden gepelletiseerd. Dit is nodig om stofproblemen bij drogen en 
oxideren te voorkomen. 
Het afvalwater wordt, tezamen met het condensaat uit de drogers, via een 
waterzuiveringsinstallatie geloosd op het oppervlaktewater. 

Drogen en verbranden 
Op bijvoorbeeld een banddroger worden de pellets gedroogd met warme 
lucht. Deze droger wordt gevoed met de restwarmte van de oxidatieoven. 
Het gedroogde materiaal wordt vervolgens bij een temperatuur van 500- 
800 "C verbrand in een trommeloven. Hierbij wordt kooldioxyde en water 
gevormd en komt warmte vrij. De rookgassen worden via een warmtewis- 
selaar naar de rookgasreiniging geleid. 

Smelten 
Het smelten vindt plaats in een oxyderende atmosfeer in een draaiende 
trommeloven, welke continu een hoeveelheid gesmolten materiaal bevat. 
De smelttemperatuur bedraagt ca 1400 "C. De trommel wordt charge- 
gewijs bijgevuld en wanneer de smelttemperatuur is bereikt wordt een 
gedeelte van de smelt afgetapt. 

Mineraliseren 
Vanuit de smeltoven wordt het gesmolten materiaal in een speciale giet- 
machine gebracht, waar ook de ontgassing plaatsvindt. Vervolgens wordt 
de smelt uitgegoten in voorverwarmde gietvormen. De hittebestendige 
vormen zijn bevestigd op een transportmechanisme waarmee het gesmol- 
ten materiaal door een afkoeloven worden bewogen. De afkoelsnelheid 
wordt automatisch geregeld in het traject van 1200 - 900 "C. In de oven 
zijn verwarmingselementen aangebracht om eventuele te grote 
warmteverliezen te compenseren. 
Het traject van 900 tot 250 "C wordt vervolgens geleidelijk doorlopen om 
krimpscheuren te voorkomen. 

De rookgasreiniging 
De rookgasreiniging bestaat uit de volgende componenten: 
- een rookgasquench waarin water in het hete rookgas wordt geïnjec- 

teerd zodat de temperatuur snel daalt. 
- een elektrofilter waarin het vliegas wordt geïoniseerd met door sproei- 

elektroden ontwikkelde elektronen, waarna het stof neerslaat op de 
stofopvangplaten. Het afgescheiden vliegas wordt gedeeltelijk in droge 
vorm naar het proces teruggevoerd. 
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- de rookgaswasser waarin de eigenlijke reiniging plaatsvindt. Het waswa- 
ter bestaat uit een oplossing van natronloog of calciumhydroxyde. 
Kwik, HCI, SOx en fluorverbindingen lossen op in het waswater en 
komen terecht in het bezinksel. Een klein gedeelte van het bezinksel 
wordt met het verontreinigde slib gemengd in de voorbewerking en 
circuleert in het systeem. Een gedeelte van het bezinksel dient te wor- 
den afgetapt en afgevoerd. Dit rookgasreinigingsresidu bevat een hoge 
concentratie verontreinigingen (o.a. zware metalen). 

- Het actief-koolfilter is in het proces opgenomen om nog eventuele 
dioxines, gasvormige furanen enz. uit de rookgassen te verwijderen. 

47 





Haalbaarheid smelten van baggerspecie en zuiveringsslib 

5.2 Massa en energiebalans 

Door toepassing van scheidingstechnieken behoeft slechts een deel van de 
baggerspecie thermisch verwerkt te worden. Zoals gesteld hangt de hoeveel- 
heid sterk af van de aard van de baggerspecie en de gehanteerde scheidings- 
technieken. Bij de verwerking van kleirijke baggerspecie uit de Malburgerha- 
ven is slechts 15% van de totale massa in de voorbehandeling afgescheiden. 
Bij veel andere typen baggerspecie is door hydrocyclonage, eventueel in 
combinatie met flotatie, een groter aandeel (20 - 50%) af te scheiden. 

In figuur 15 is de massabalans voor het thermische proces weergegeven, 
waarbij is uitgegaan van slib met een droog stofgehalte van 55% en een 
organisch stofgehalte van 50%. 

82% 

I I 

bcht 675% / 

watu 

Figuur 15. Massabalans thermisch proces 
? 
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Figuur 16. Energiebalans thermisch proces 

Bij de berekening van de benodigde energie is ervan uitgegaan dat alleen 
primaire energie wordt gebruikt in de smeltoven. Het drogen wordt uitge- 
voerd met energie die vrijkomt bij de koeling van de rookgassen. Hiermee 
wordt tevens de verbrandingslucht voor de smeltoven voorverwarmd. In het 
processchema is geen naverbrander opgenomen, aangezien ervan uit wordt 
gegaan dat de rookgassen uit de oxidatieoven in de smeltoven naverbrand 
kunnen worden. Van de totaal benodigde energie wordt circa 75% geleverd 
door de energie-inhoud van het organisch materiaal van het slib (figuur 16). 
Aanvullend is 350 Nm3 aardgas nodig voor de produktie van 1 ton basalt. 
Hierbij is aangenomen dat bijna 50% van de energie verloren gaat door o.a. 
stralingsverliezen. 
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53 Economische haalbaarheid 

De economische haalbaarheid is onderzocht voor een grootschalige verwer- 
king van baggerspecie met een produktiecapaciteit per module van 1 ton 
produkt per uur. 
De volgende uitgangspunten zijn betrokken bij de berekeningen; 

invloeden van BTW, subsidies en inflatie zijn buiten beschouwing gelaten; 
het prijsniveau van 1 januari 1994 is aangehouden; 
de economische haalbaarheid is opgezet voor een normaal operationeel 
jaar, dit wil zeggen dat aanloop- en opstartverliezen buiten beschouwing 
zijn gelaten. 
de nauwkeurigheid van de investeringsramingen bedraagt +/- 20%. 

Bij de berekeningen van de verwerkingsprijs is uitgegaan van een installatie 
met 1 tot 3 modules (6.400 tot 20.000 ton produkt per jaar). Afhankelijk van 
het rendement van de voorbehandeling, correspondeert dit met een installa- 
ties voor minimaal 40.000 situ m3 (50% residu, 1 verwerkingslijn) tot 
maximaal 335.000 situ m3 (20% residu, 3 lijnen). 

De kosten voor de thermische verwerking (vanaf ontwatering tot afvoer 
produkt) bedragen f 650,- tot f 1OO0,- per ton geproduceerd basalt, onder 
andere afhankelijk van het organisch stofgehalte van het slib. Uitgaande van 
een voorscheiding waarbij 20% residu overblijft, komt dit neer op een ver- 
werkingsprijs van f 300,- tot f 500,- per ton droge stof. 

Bij berekening van de kosten voor de integrale verwerking van baggerspecie 
(exclusief baggeren en transport) is voor de voorbehandeling een verwer- 
kingsprijs gehanteerd van f 50,- per ton droge stof. 
Uitgaande van een voorscheiding waarbij 20% residu overblijft, bedragen de 
totale verwerkingskosten f 75,- per m3 in-situ baggerspecie bij een installatie 
voor de verwerking van 330.000 m3 baggerspecie (3 smeltunits). Hierbij is 
uitgegaan van een laagwaardige toepassing van de produkten (toeslagmateri- 
aal voor asfaltbeton) en het gebruik van schone grondstoffen als toeslagmate- 
riaal. Door hoogwaardiger toepassingen als vormgegeven produkt en het ge- 
bruik van afvalstoffen als toeslagmateriaal kunnen deze verwerkingsprijs 
verder verlagen. ,i 

Deze verwerkingskosten zijn te splitsen in: 

Voorscheiding/ontwatering 37% 

kapitaalskosten 35% 
grondstoffen 2% 
energie 7% 
personeelskosten 10% 

.. -7 
i ,  

A* , c 

1 

i 
Thermische behandeling slibresidu 

diverse kosten 
opbrengst produkten 
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Wanneer geen 80% maar 50% van de baggerspecie wordt afgescheiden, daalt 
de verwerkingscapaciteit bij 3 lijnen van 330.000 situ-m3 naar 120.000 m3 per 
jaar. Er moet hierbij een grotere hoeveelheid residu worden gesmolten, ter- 
wijl het organisch stofgehalte van het residu lager is. De verwerkingskosten 
voor baggerspecie stijgen hierdoor sterk, van f 75,- naar f 195,- per situ m3. 
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6 Evaluatie 

Op basis van de uitgevoerde experimenten is een basis-ontwerp gemaakt 
voor de verwerking van baggerspecie waarbij door middel van smelten en 
kristalliseren nuttig toepasbare produkten worden gevormd. Het toepassen 
van scheidingtechnieken nemen hierin een voorname rol, aangezien hiermee 
een kostenreductie wordt bereikt, terwijl tegelijkertijd het residu dat over- 
blijft optimaal geschikt is voor het smeltflnistalbatieproces. In figuur 17 is de 
verwerkingsketen schematisch weergegeven. 

waterzuivering 

additieven 
L 

smelten en 
kristallisatie 

6 residu cl: basalt 

Figuur 17. Verwerking van baggerspecie 

Voorbehandeling 
Geconcludeerd is dat de voorbehandeling van de baggerspecie een essentieel 
onderdeel uitmaakt van deze verwerkingsvariant. Voor het maken van een 
goed eindprodukt is het wenselijk om zoveel mogelijk zand te verwijderen uit 
de baggerspecie. 
De scheiding kan worden uitgevoerd met hydrocyclonage, waarmee de fractie 
> 63 pm kan worden verwijderd. Met flotatietechnieken is een verdere 
scheiding mogelijk. De veronderstelling dat de smelt/kristallisatietechniek met 
name geschikt is voor kleirijke baggerspecie, of residuen van scheidingstech- 
nieken is juist gebleken. Hierdoor hoeft in vergelijking met andere thermi- 
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verbranden sinteren 

Ewgrind bakstenen 

2.5 - 3.5 4.8 2.4 

2 - 3  2.9 

25.m 16O.OOO 

100 80 

sche verwerkingstechnieken een geringer aandeel uit de baggerspecie ther- 
misch verwerkt te worden. Bij de berekeningen is uitgegaan van een reductie 
in de voorbehandeling van 50 % (hydrocyclonage) tot 80% (flotatie). 

smelten 

baggerspecie zuive- vliegas 
ringsslib 

6.1 8.2 6.0 12.5 

0.5 3.8 1.8 

110.000 4o.Ooo 49.000 7.500 

20 50 100 100 

Knelpunt bij de voorbehandeling is de vraag in hoeverre de afgescheiden 
fracties daadwerkelijk nuttig kunnen worden toegepast. Voor de schone 
zandfractie lijkt de h e t  geen probleem te vormen. Voor de fijnere fractie is 
ten eerste de vraag in hoeverre deze voldoende gereinigd is. Daarnaast is 
nog onduidelijk op welke wijze dit materiaal kan worden toegepast. 

Na het toepassen van scheidingstechnieken zal een beperkte hoeveelheid 
toeslagstoffen gebruikt moeten worden. Hiervoor kunnen afvalstoffen wor- 
den gebruikt, waardoor in het proces nauwelijks schone grondstoffen worden 
gebruikt. 

Thennhch verwerking 
Het drogen, oxideren en smelten wordt uitgevoerd in afionderlijke proces- 
stappen. Gekozen is voor een modulaire bouw, waarbij elke lijn een capaci- 
teit heeft van 1 ton produkt per uur. Voor de smeltoven is gekozen voor 
weinig gevoelige trommelovens, die charge-gewijs worden gevuld. De slak- 
temperatuur zal ca 1400 "C bedragen, hetgeen door controle en bijstelling 
van de samenstelling van het invoermateriaal een laag-visceuze smelt ople- 
verd. 

Uitgedrukt als energiebehoefte per produkt, vraagt het smelten van afvalstof- 
fen veel meer energie dan het sinteren (bij circa 1150 "C) of verbranden 
(circa 800 "C). Per hoeveelheid verwerkt slib zijn de verschillen echter be- 
perkt (tabel 4), doordat bij het smeltenkristallisatieproces een groot deel van 
de baggerspecie niet thermisch wordt behandeld. Bij thermische behandeling 
van 20% van de baggerspecie bedraagt de energiebehoefte slechts 0.5 W/kg 
slib (droge stof). 

Tabel 4. Energieverbruik thermische processen 

i,- 

- 

c M J k g  produkt 

capaciteit 
ton d.s./jaar 

% thermisch 
verwerkt 

exclusief h n o  
* geschat 
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Een belangrijk aspect bij de beoordeling van thermische verwerkingstechnie- 
ken is de vraag in hoeverre verontreinigingen in het eindprodukt achterblij- 
ven. De metalen kwik en cadmium worden bij alle thermische verwerkings- 
technieken uitgedampt. De vervluchtiging van arseen, lood, koper, zink en 
tin blijkt aanzienlijk te verschillen (tabel 5). Door de thermische verwerking 
onder oxiderende omstandigheden uit te voeren wordt een hoge vervluchti- 
ging van zware metalen voorkomen, en kunnen deze effectief worden ge- 
ïmmobiliseerd. Onder reducerende omstandigheden zal echter een zeer groot 
deel van de zware metalen worden verplaatst naar de rookgasreiniging, waar 
deze afgevangen moeten worden. 

Tabel 5. Vërvluchtiging v a n  zware metalen (9% van i n v m M )  

Hg, Cd 
As 
Cu 
Pb 
SU 
zn 
Cr 
Ni 
V 

sinteren 

baggerspecie 

> 95 
10-60 
< 5  

10-80 
25 

< 5  

e 5  
e 5  
10 

Smelten 

zuiveringslib baggerspecie AVI-vliegas 
reducerend oxiderend 

> 95 
> 95 90 15 
25 34 e 5  
75 92 10 

72 c 5  
60 61 10 

e 5  < 5  
e 5  

15 e 5  

> 95 

95 
90 
90 
75 

e 5  
60 
15 

IGistallis& 
De condities waaronder de kristallisatie dient plaats te vinden, zijn tijdens de 
experimenten nauwkeurig vastgelegd. De methode van kristallisatie is bij de 
uitgevoerde proeven nog niet voldoende uitgewerkt. Op basis van de opgeda- 
ne ervaringen wordt gestreefd naar het gieten van vormgegeven produkten 
met een omvang van enkele dm’. 
Wanneer de materialen de juiste samenstelling bezitten en het afkoeltraject 
op de juiste wijze wordt doorlopen, ontstaan in betrekkelijk korte tijd volle- 
dig kristallijne materialen. Hierbij is het van belang dat de initiële afkoeling 
niet te snel verloopt en er voldoende kristallisatiekiemen in het materiaal 
aanwezig zijn. Aandachtspunten bij verdere produktoptimalisatie zijn het 
voorkomen van holtes in het materiaal bij het gieten en het voorkomen van 
de vorming van krimpscheuren bij afkoeling. 
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Toepasbaarheid van de produkten 

In diverse onderzoeken is aangetoond dat produkten van thermische immobi- 
lisatie gebruikt kunnen worden in gebonden vorm (toeslagmateriaal in asfalt- 
of cementbeton). De fysiscWmechanische eigenschappen van gekristalliseerde 
produkten blijken voldoende te zijn deze toepassing. Voorbeelden zijn Ecog- 
rind uit klasse IV baggerspecie (Ecotechniek), slakken van vliegas (PBI) en 
slakken van zuiveringsslib ( N S W K ) .  De uitloging uit proebtukken waarin 
de slakken zijn toegepast ligt bij deze onderzoeken beneden de grenswaarde 
voor categorie 1 bouwstoffen (ontwerp-Bouwstoffenbesluit 1993). 
Verder blijkt uit onderzoeken aan produkten van thermische immobilisatie 
dat bij toepassing in ongebonden vorm (ophoogmateriaal, dijkbekleding) de 
uitloging wel kritisch is. Met name de oxy-anionen (arseen, molybdeen, anti- 
moon) en koper blijken relatief mobiel te zijn. Bij het sinteren van sterk 
verontreinigde baggerspecie (Ecotechniek) en smelten van vliegas (PBI) 
blijkt de U1-waarde voor enkele elementen te worden overschreden, waar- 
door het materiaal alleen met isolerende voorzieningen kan worden toege- 
past (categorie 11 bouwstoffen). 

Voor de verwerking van baggerspecie met de beschreven smelt/kristallisatie- 
techniek is de intentie vormgegeven produkten te maken die als stortsteen of 
als zetsteen toegepast kunnen worden. Uitloogonderzoek aan twee produk- 
ten geven aan dat de uitloging beneden de U1-waarde blijft, zodat deze toe- 
passing tot de mogelijkheden behoort. 

Vast I eg g in g i n kris ta Ir oo s t e r s 

Figuur 18. Overzicht van de vastlegging van zware metalen in thermische 
immobilisaten 
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Een mechanisme dat bij alle thermische processen een rol speelt is de vast- 
legging van zware metalen in nieuwe, resistente kristalroosters (spinellen en 
aluminiumsilicaten). In figuur 18 is deze vorm van vastlegging voor een aan- 
tal produkten weergegeven. Hieruit blijkt dat met gecontroleerde afkoeling 

\ 2 L  
\ 

c <- 
i.. 

t <  - ,.' * 

zware metalen voor 80 tot 90% in kristalroosters vastgelegd kunnen worden 
(BaC) en zodoende niet met een koningswaterdestructie worden aangetoond. 
Bij een glasmatrix (Bas) daarentegen worden de zware metalen voor een 
belangrijk deel met een koningswaterdestructie vrijgemaakt 

In de produkten van een reducerend smeltproces is de vastlegging duidelijk 
lager (BaL-reduc). Uit figuur 18 blijkt dat ook met een sinterproces de zware 
metalen al voor een groot deel in kristalroosters kan worden vastgelegd (E- 
cogrind, gemaakt van baggerspecie uit Arnhem). In de Japanse gekristalli- 
seerde slakken van zuiveringsslib is de vastlegging opmerkelijk laag. 

In figuur 19 is de maximale beschikbaarheid van zware metalen weergegeven 
als overschrijding t.o.v. de U2-waarde uit het ontwerp Bouwstoffenbesluit 
(augustus 1994). Bij de interpretatie dient er rekening mee gehouden te 
worden dat toetsing aan de U2-waarde een 'kvorste case" benadering is. 
In de produkten (Bas, BaC en BA)  is de maximale beschikbaarheid van de 
zware metalen verlaagd ten opzicht van de baggerspecie. De beschikbaarheid 
is in de gecontroleerd afgekoelde produkten (BaC) het sterkst verlaagd, maar 
het verschil met het verglaasde materiaal en de reducerend gesmolten pro- 
dukten is beperkt. 
In vergelijking met keramisch produkt uit baggerspecie is de uitloogbaarheid 
van oxy-anionen (w.0 arseen) duidelijk lager. In vergelijking met de Japanse 
slakken van zuiveringsslib is de uitloging van zink en koper lager. 

Maximale beschikbaarheid 

15 

- UPraarde 

Figuur 19. Overzicht van de maximale beschikbaarheid in thermische im- 
mobilisaten 
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Verw erkingshsten 
De verwerkingskosten voor baggerspecie zijn sterk afhankelijk van de schaal- 
grootte van de installatie en het scheidingsrendement bij de voorbehandeling. 
Bij een installatie voor de verwerking van 1OO.OOO m3 baggerspecie zal de 
verwerkingsprijs bij een voorscheiding van 80% zand en 20% residu onge- 
veer f 100,- per situ m3 bedragen. Bij eenzelfde schaalgrootte en een voor- 
scheiding met 50% zand / 50% residu bedraagt de verwerkingsprijs bijna 
f 200,- per situ m3. Aangezien meer dan 50% van de verwerkingskosten 
bestaat uit afschrijvingskosten zullen deze kosten dalen bij een toenemende 
verwerkingscapaciteit. 
Hiermee lijkt het smeltenkistalliseren van baggerspecie te kunnen mncurre- 
ren met andere thermische verwerkingstechnieken zoals sinteren en verbran- 
den. 

De verwerkingskosten kunnen nog worden verlaagd door: 

Het gebruik van afvalstoffen als toeslagmateriaal. In de berekeningen is 
uitgegaan van de aanschaf van schone grondstoffen voor f 160,- ton. Deze 
kunnen vermoedelijk worden vervangen door afvalstoffen met een op- 
brengst van ca f 100,- per ton). Eventueel kunnen ook gevaarlijke afval- 
stoffen worden bijgemengd met een nog hogere opbrengst. 

Vervaardigen van hoogwaardige produkten. In de berekening is uitgegaan 
van het toepassen van de produkten als toeslagmateriaal met een op- 
brengst van f 27,- per ton. Voor toepassing van basaltblokken voor dijk- 
bekleding kan de opbrengst toenemen tot f 135,- per ton. 
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