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VOORWOORD 

Het Programma Ontwikkeling Saneringsprocessen Waterbodems (POSW) stimuleert de 
ontwikkeling van milieuvriendelijke bagger- en verwerkingstechnieken voor de sanering 
van verontreinigde waterbodems. Het Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en 
Afvalwaterbehandeling (RIZA) is belast met de coördinatie van POSW. 

In de eerste fase van POSW (1989-1991) is een groot aantal technieken onderzocht op de 
technische toepasbaarheid en op kosten. In de huidige tweede fase (1992-1996) ligt de 
nadruk op techniekoperationalisering, pilot-saneringen en beoordeling in milieuhygiënisch 
en financieel opzicht. 

Binnen de Projectgroep Chemisch reinigen wordt onderzoek uitgevoerd naar verwerkings- 
technieken waarmee toxische stoffen chemisch kunnen worden omgezet in niet-schadelij ke 
verbindingen, of waarbij bindingen tussen verontreinigingen en slibdeeltj es chemisch 
kunnen worden losgemaakt, waarna de verontreinigingen worden afgevoerd met een 
extractiemiddel. In dit kader is onder andere een selectie en evaluatie uitgevoerd van 
technieken die als kansrijk worden aangemerkt voor thermische reiniging van baggerspecie 
bij een temperatuur < 1000 "C. De evaluatie gaat in op het technisch concept, het functio- 
neren in de praktijk, milieu-aspecten, nuttige toepassing van gereinigde baggerspecie en 
verwerkingskosten. Dit rapport beschrijft hiervan de resultaten. 

Thermische reiniging is mogelijk voor zand dat is afgescheiden uit baggerspecie, maar nog 
zodanig is verontreinigd dat directe afzet na de scheidingsstap niet mogelijk is, en voor de 
verontreinigde slibfractie van baggerspecie. Hierdoor kan thermische reiniging als volgt in 
een verwerkingsketen voor verontreinigde baggerspecie worden ingepast: 
- baggeren en transport 
- zand afscheiden (met als product: 'schoon' zand) 
- thermische reiniging van zand (met als product: 'schoon' zand) 
- ontwateren en drogen van de slibfractie 
- thermische reiniging van de slibfractie (met als product: minerale bestanddelen slibfractie 

Een alternatieve route is het niet afscheiden van zand en integraal verwerken van de 
baggerspecie, waarbij zandafscheiding in bovenstaande keten achterwege blijft. 

POSW wijst er met nadruk op dat de gepresenteerde kosten alleen van toepassing zijn voor 
thermische verwerking van baggerspecie in een draaitrommeloven in een nieuw te bouwen 
installatie. Kosten voor de onderdelen baggeren en transport van de verwerkingsketen 
en afzet van producten, zijn buiten beschouwing gelaten. 

Lelystad, september 1996 

ir. J. Rienks 
Projectgroep Chemisch reinigen POSW-I1 
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TREFWOORDEN 
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Baggerspecie 
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Baggerspecie in Duits: Hafenschlamm, Baggergutes, Baggerschlamm 
Baggerspecie in Engels: dredge spoil 

AFKORTING EN 

AB1 
AWZl 
BAGA 
BLA 
Bsb 
DS 
ENW 
H 

L/S 
NER 

PD 
POSW 
RDF 
RGR 
RlZA 
RWZl 
SCG 
TEQ 

m/m 

afvalwaterbehandelingsinstallatie 
afvalwaterzuiveringsinstallatie 
Besluit Aanwijzing Gevaarlijke Afvalstoffen 
Besluit Luchtemissies Afvalverbrandingsinstallaties 
Bouwstoff enbesl uit 
droge stof 
Evaluatie Nota Water 
toepassingshoogte 
liquid/solid, verhouding tussen water en vaste stof 
Nederlandse Emissie Richtlijnen 
diffusie coëfficient 
Programma Ontwikkeling Saneringsprocessen Waterbodems 
refuse derived fuel, brandstof uit afval 
rookgasreiniging 
Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling 
rioolwaterzuiveringsin richting 
Service Centrum Grondreiniging 
toxiciteitsequivalent 
massa procenten 
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De technische en economische haalbaarheid van de thermische verwerking van baggerspecie 
is onderzocht. Het onderzoek is uitgevoerd in twee fasen. In de eerste fase zijn de meest 
kansrijke technieken geselecteerd die vervolgens in de tweede fase nader zijn geëvalueerd. 
Een belangrijk uitgangspunt bij de selectie is geweest dat de techniek grootschalig inzetbaar 
dient te zijn vanaf het jaar 2000. Verwacht wordt dat de thermische technieken die specifiek 
voor baggerspecie worden ontwikkeld, gezien hun huidige ontwikkelingsstadium, waarschijnlijk 
niet aan deze eis kunnen voldoen. Het is echter niet uitgesloten dat bepaalde technieken in de 
komende jaren een doorbraak realiseren waardoor zij opeens als kansrijk kunnen worden 
aangemerkt. 

TRI, ATM 

Broerius Bodemsanering, Broerius 

Een overzicht van de geselecteerde technieken is weergegeven in tabel S.l. Deze technieken 
zijn in de tweede fase van het onderzoek nader geëvalueerd. Het betreft technieken die 
momenteel worden ingezet bij de thermische reiniging van grond of de verbranding van 
rioolwaterzuiveringsslib (RWZI-slib). 

650 "C / >800 "C 

550 "C / 1200 "C 

grond 

grond 

Tabel S.l Overzicht van kansrijke technieken thermische verwerking van baggerspecie 

NBM Bodemsanering, NBM Milieu 

Hochtief Umwelt 

I DRSH, Lurgi I 850 "C / 850°C I RWZI-slib I 

750 "C / 1200 "C 

600 "C / 1200 "C 

grond 

grond 

I Boran, Hölter I 900 "C / 1200 "C I grond I 
I 

GASFASE DESORPTIE, direct verhitte draaitrommeloven 

I ETTS, Ecotechniek I 600 "C / 1050 "C I grond I 

I 

PYROLYSE, indirect verhitte draaitrommeloven 
I I 

I I 

PARTIEEL SMELTEN, direct verhitte draaitrommeloven 
I I I ENSCO(USA) I looO°C/ 1100°C I grond I 
I I 

*: temperatuur thermisch hart gevolgd door temperatuur naverbranding gassen 
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Verwerkingsconcept 

De thermische verwerking van baggerspecie op basis van de in tabel S. l  genoemde technie- 
ken bestaat uit het verhitten van de vaste stoffractie tot een temperatuur van 550 1000 "C. 
De vrijkomende gassen worden in een naverbrander bij een temperatuur van 850 tot 1200 "C 
verwerkt. lmmobilisatietechnieken waarbij de vaste stoffractie volledig wordt gesinterd, 
gesmolten of verglaasd bij een temperatuur hoger dan 1000 "C hebben geen onderdeel 
uitgemaakt van deze studie. 

Om een techniek geschikt te maken voor de thermische verwerking van baggerspecie is het 
noodzakelijk de technieken voor de reiniging van grond op een aantal punten te modificeren. 
Modificatie is nodig vanwege het hoge watergehalte van de baggerspecie en vanwege de 
stofvorming die optreedt bij de verwerking. De modificaties liggen op het terrein van de 
voorbehandeling van de baggerspecie, afvalwaterzuivering en, afhankelijk van de techniek, 
rookgasreiniging. Met name de voorbehandeling vraagt veel aandacht. In de vorm van een 
voorontwerp zijn deze modificaties nader uitgewerkt. Het verwerkingsconcept is weergegeven 
in figuur S. 1. 

Figuur S. 1 Concept thermische verwerking baggerspecie 
dikke lijnen: stofstromen (vaste stof en water) 
dunne lijnen: gasstromen 

Bij de evaluatie van de technieken is onderscheid gemaakt tussen de wervelbedtechnieken 
en de draaitrommeltechnieken. Een verdere uitsplitsing naar technische uitvoeringsvormen 
bleek in dit stadium niet mogelijk gezien de onzekerheden op detailniveau rond de verwerking 
van baggerspecie. 
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Modelspecies 

De evaluatie van de technieken heeft plaatsgevonden aan de hand van modelspecies. 
Onderscheid is daarbij gemaakt tussen: 
- slibrijke en slibarme baggerspecies 
- baggerspecie met een schone en een verontreinigde zandfractie 
- baggerspecie met organische en een combinatie van verontreinigingen; 

de verontreinigingen vallen onder klasse 3 en klasse 4 uit de Evaluatie Nota Water. 

Functioneren thermische verwerking 

De verwerking van baggerspecie door de beschouwde technieken wordt voor bovengenoem- 
de modelspecies mogelijk geacht. Daarbij zijn wervelbedtechnieken relatief eenvoudig 
geschikt te maken voor baggerspecie. In het geval van het wervelbedsysteem van Lurgi geldt 
dat de verbranding van RWZI-slib zoveel gelijkenis vertoont met de verwerking van bagger- 
specie dat aanpassing van het concept niet nodig is. Stofvorming wordt bij wervelbedtechnie- 
ken niet als een probleem ervaren, aangezien dit inherent is aan de methode van verwerking 
en daarmee reeds rekening is gehouden in het ontwerp. De draaitrommeltechnieken, die zijn 
ontwikkeld voor de reiniging van grond, zullen uitgevoerd worden volgens het verwerkings- 
concept zoals weergegeven in figuur S.1. De vaste stof (gedroogd slib of een combinatie van 
slib en zand) die na de voorbehandeling resteert, laat zich naar verwachting op een zelfde 
wijze verwerken als grond. In het voorontwerp is uitgegaan van het toepassen van een 
filterpers in combinatie met een banddroger. De baggerspecie wordt daardoor enigszins 
vormgegeven verwerkt hetgeen de droging bevordert en stofvorming zal tegengaan. Recent 
uitgevoerde proeven met het drogen van ontwaterde baggerspecie bij ATM hebben aange- 
toond dat droging in een trommeldroger zondermeer mogelijk is. 

Milieu-aspecten 

De technieken zullen dusdanig moeten worden uitgevoerd dat aan de eisen ten aanzien van 
de emissies naar water en lucht zal worden voldaan. Bij de emissies naar water is onder- 
scheid te maken naar het afvalwater dat vrijkomt bij de mechanische en thermische voorbe- 
handeling en bij de rookgasreiniging. In dit stadium wordt een vergaande zuivering van het 
afvalwater noodzakelijk geacht vanwege de onbekendheid met de in het afvalwater aanwezi- 
ge verontreinigingen, zeker wanneer met zware metalen verontreinigde baggerspecie dient te 
worden verwerkt. De afvalwaterzuiveringsinstallatie bestaat naast zandfiltratie, nitrificatie/deni- 
trificatie en oxydatie uit een flocculatie in combinatie met slibafscheiding. In dit geval kan 
worden voldaan aan de eisen zoals die momenteel gangbaar zijn bij afvalverbrandingsinstal- 
laties voor directe lozing op het oppervlaktewater. 
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De eisen voor de emissies naar lucht worden gereguleerd door de Nederlandse Emissie 
Richtlijn en zijn afgeleid van de eisen zoals die gelden voor afvalverbrandingsinstallaties. Dit 
betekent dat naast ontstoffing van de rookgassen ook een wassing (nat of droog) gevolgd 
door een actief koolfilter noodzakelijk wordt geacht. Bij toepassing van een dergelijk type 
rookgasreiniging zullen alle technieken kunnen voldoen aan de eisen voor de emissies naar 
lucht. 

Hergebruik vaste reststoffen 

Na de thermische verwerking resteert een vaste stof. Streven is om deze stof nuttig toe te 
passen. Het Bouwstoffenbesluit geeft aan dat baggerspecie, mits wordt voldaan aan de 
milieu-eisen (uitloging, samenstellingseisen), toegepast mag worden als grond of als 
vormgegeven bouwstof. De toepassing als grond biedt daarbij gezien de markt de meeste 
mogelijkheden. Voor de toepassing als grond komt alleen baggerspecie in aanmerking 
waarbij de verontreinigingen aan zware metalen onder de interventiewaarde liggen. Of het 
vervolgens als schone grond of categorie 1 of 2 grond kan worden toegepast, hangt af van 
samenstelling en uitlooggedrag van de resterende vaste stof. Met de beschouwde technieken 
worden deze verontreinigingen nagenoeg niet verwijderd. Toepassingen in vormgegeven 
bouwstoffen kunnen zijn cement of Euroklei die dan als grondstof kan dienen voor de kerami- 
sche industrie. Deze toepassingen zouden uitkomst kunnen bieden voor baggerspecie die is 
verontreinigd met zware metalen boven de interventiewaarde. De marktintroductie en het 
beperkte marktvolume (enige 10.000 tonnen per jaar) worden echter als problematisch 
gezien. Doordat bij vormgegeven toepassingen de concurrentie met andere grondstoffen 
moet worden aangegaan, wordt verwacht dat de opbrengsten eerder negatief dan positief 
zullen zijn. 

Kosten verwerking 

Bij een verwerkingscapaciteit van 150.000 ton DS per jaar en het toepassen van een 
draaitrommeltechniek zullen de verwerkingskosten, inclusief voorbehandeling en exclusief 
kosten aanvoer baggerspecie, afvoer grond en exclusief winstopslag en BTW, liggen tussen 
de NLG 85,- en NLG 145,- per ton DS voor de gehanteerde modelspecies. De kosten worden 
sterk beïnvloed door het type baggerspecie. De verwerkingskosten zijn hoog bij een relatief 
natte baggerspecie waarbij de verontreiniging van de zandfractie boven de interventiewaarde 
ligt. De verwerkingskosten bij wervelbedtechnieken zijn, gebaseerd op de huidige operatione- 
le installaties voor grond en rioolwaterzuiveringsslib, relatief hoog. Bij nieuwbouw zal het 
kostenonderscheid tussen de draaitrommel en wervelbedtechnieken naar verwachting 
aanzienlijk kleiner zijn. 
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Doordat de investerings- en personeelskosten het verwerkingstarief voor circa 50% bepalen is 
de invloed van de schaalgrootte aanzienlijk. Bij een installatie met een verwerkingscapaciteit 
van 500.000 ton DS per jaar zal het vetwerkingstarief per ton DS circa 30% lager liggen. 

Positieve effecten van optimalisatie ten aanzien van het energieverbruik en procesintegratie zijn 
niet in de kosten verwerk. 

Aanbevelingen 

Aanbevolen wordt om door middel van praktijkproeven ervaring op te doen met de thermische 
verwerking van baggerspecie bij draaitrommeltechnieken. Belangrijke aandachtspunten zijn 
hierbij capaciteit, bedrijfsvoering, milieu-effecten, kwaliteit en toepassingsmogelijkheden 
restsstoffen en de verwerkingskosten. De proeven dienen antwoord te geven op de vraag of 
grootschalige verwerking in de praktijk met draaitrommeltechieken mogelijk blijkt te zijn. 
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Als onderdeel van het Programma Ontwikkeling Saneringsprocessen Waterbodems (POSW), 
fase II is door de werkgroep Techniek Operationalisering van RIZA opdracht gegeven tot het 
uitvoeren van een studie met als doel het identificeren van kansrijke technieken voor de 
thermische verwerking van baggerspecie [RIZA, 19951. Dit met het oogmerk om het inzicht in 
de technologische mogelijkheden, de kosten, de mogelijkheden tot hergebruik van reststoffen 
en het nog te volgen ontwikkelingstraject te vergroten. Aanleiding voor het verlenen van de 
opdracht tot studie was de constatering van een kennisleemte op het gebied van de ther- 
mische verwerking van baggerspecie. 

Inzicht in de rol die thermische technieken bij de verwerking van baggerspecie kunnen spelen 
is van groot belang omdat in de komende jaren een aanzienlijke hoeveelheid baggerspecie zal 
moeten worden verwerkt. Vanaf het jaar 2000 gaat het om circa 2 miljoen in-situ m3 oftewel 
circa 1,5 miljoen ton droge stof per jaar (schatting SCG op basis van Evaluatie Nota Water). 
Het toepassen van de meest effectieve verwerkingsstechnieken staat hierbij voorop. 

De studie is uitgevoerd in twee fasen: 
- fase 1 Selectie van kansrijk geachte technieken 
- fase 2 Nadere evaluatie van de geselecteerde technieken. 

1.1 Doelstelling 

De centrale vraag die in de studie beantwoord dient te worden is of thermische technieken 
binnen 5 jaar inzetbaar zullen zijn voor de grootschalige verwerking van baggerspecie, waarbij 
sprake is van organische en/of anorganische verontreinigingen boven de interventiewaarde 
(klasse 3 en klasse 4 baggerspecie). 

Van thermische technieken is bekend dat verontreinigingen, mits de temperatuur hoog genoeg 
is en de verblijftijd voldoende lang, met een hoog rendement onschadelijk kunnen worden 
gemaakt. Nagegaan is of dit ook voor baggerspecie geldt wanneer deze wordt verwerkt met 
een techniek die de vaste stof bij relatief milde temperaturen (tot 1000 "C) behandelt. 

De beoordeling van de technieken heeft plaatsgevonden aan de hand van acht modelspecies 
die variëren naar fysische eigenschappen en naar type verontreinigingen en daarmee zo goed 
mogelijk het hele scala afdekken van baggerspecies die in aanmerking kunnen komen voor 
thermische verwerking. 
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1.1.1 FASE 1 

Fase 1 heeft tot doel maximaal 10 kansrijk geachte technieken voor de thermische verwerking 
van baggerspecie te selecteren. Belangrijke randvoorwaarden zijn hierbij: 
- de techniek moet binnen 5 jaar grootschalig te operationaliseren zijn 
- de techniek moet opereren binnen de geldende milieuhygiënische randvoorwaarden 
- de gevormde produkten moeten nuttig toegepast kunnen worden 
- de verwerkingskosten van baggerspecie dienen zo laag mogelijk te zijn. 

1.1.2 FASE 2 

Fase 2 heeft tot doel om de in fase 1 geselecteerde technieken te evalueren op hun geschikt- 
heid voor de thermische verwerking van baggerspecie. Vragen die hierbij aan de orde komen 
zijn: 
- welke modificaties zijn nodig om de techniek geschikt te maken voor baggerspecie 
- hoe functioneert de techniek in de praktijk 
- welke milieu-effecten treden op 
- is toepassing van de vrijkomende vaste reststof mogelijk 
- liggen de kosten van verwerking beneden de NLG 250,- per ton? 

1.2 Werkwijze 

De werkzaamheden rond de evaluatie van de thermische verwerking van baggerspecie zijn 
opgedeeld in twee fases. In de eerste fase is uit een groot aantal technieken een selectie 
gemaakt van technieken die kansrijk worden geacht. De bevindingen uit de eerste fase zijn 
voorgelegd aan een begeleidingscommissie waarna een definitieve keuze is gemaakt. De 
geselecteerde technieken zijn vervolgens in de tweede fase nader geëvalueerd. 

De werkzaamheden zijn uitgevoerd door KEMA en ESDEX onder begeleiding van een commis- 
sie met als leden: 
- J. Rienks (voorzitter) RlZA 
- H.J. van Hasselt Consulting Bureau Scarabee 
- A. Honders Service Centrum Grondreiniging. 
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1.2.1 FASE 1 

De werkzaamheden die in het kader van fase 1 zijn uitgevoerd bestaan uit: 
- vaststelling van selectiecriteria 
- inventarisatie van thermische technieken die in principe in aanmerking komen voor de 

verwerking van baggerspecie 
- uitvoering selectie. 

1.2.2 FASE 2 

De werkzaamheden die in het kader van fase 2 zijn uitgevoerd bestaan uit: 
- uitzetten van vragen bij leveranciers 
- verwerken van informatie afkomstig van leveranciers 
- aanvullen van ontbrekende informatie in de vorm van voorontwerp en literatuurstudie 
- uitvoeren evaluatie en rapportage. 

Gaandeweg de uitvoering van fase 2 bleek dat de informatie zoals die is aangeleverd door de 
leveranciers sterk was geënt op de verwerking volgens het huidige concept met afvalstoffen 
afwijkend van baggerspecie (grond, RWZI-slib). De consequenties die samenhangen met de 
verwerking van baggerspecie zijn door de leveranciers globaal aangegeven. Dit heeft tot 
gevolg gehad dat de opstellers van de studie de leemten in kennis hebben moeten invullen 
naar eigen inzicht, aangevuld met de expertise van de begeleidingscommissie. 

1.3 Opzet rapportage 

De rapportage start met een karakterisering van de baggerspecie in hoofdstuk 2. De uitgangs- 
punten zijn opgenomen in hoofdstuk 3. Aangegeven is aan welke eisen een techniek moet 
kunnen voldoen wil deze in aanmerking kunnen komen voor de thermische verwerking van 
baggerspecie. 

In hoofdstuk 4 worden de werkingsprincipes toegelicht van technieken die mogelijk in staat zijn 
om baggerspecie te verwerken. Hoofdstuk 5 geeft weer op welke criteria en hoe de technieken 
getoetst worden op hun geschiktheid. Vervolgens wordt in hoofdstuk 6 een samenvatting 
gegeven van de gei'nventariseerde technieken. Het uiteindelijke resultaat van de in fase 1 
uitgevoerde selectie wordt weergegeven in hoofdstuk 7. 
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Vervolgens wordt verslag gedaan van de tweede fase van de studie. In hoofdstuk 8 wordt een 
beschrijving gegeven van de technieken die geëvalueerd zijn. De werking van iedere techniek 
is beschreven op grond van de toepassing van dit moment, veelal de reiniging van grond en in 
een enkel geval de verbranding van RWZI-slib. In hoofdstuk 9 wordt uiteengezet welke 
modificaties noodzakelijk worden geacht om een techniek geschikt te maken voor baggerspe- 
cie. In de hoofdstukken 10 en 11 worden de technieken op de haalbaarheid van de thermische 
verwerking van baggerspecie beoordeeld. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen wervelbed en 
draaitrommeltechnieken. Verdergaand onderscheiden van technieken is in dit stadium niet 
zinvol geacht. Besloten wordt met conclusies en aanbevelingen in respectievelijk de hoofd- 
stukken 12 en 13. 
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2 KARAKTERISERING BAGGERSPECIE 

Om te kunnen vaststellen of een thermische techniek in staat is baggerspecie op de juiste 
wijze te verwerken is het van belang deze aangeboden stroom te karakteriseren. Baggerspecie 
bestaat voor 35 tot 65% uit water en voor het overige uit droge stof. De droge stof is voorna- 
melijk samengesteld uit lutum (kleimineralen), silt en zand, carbonaten, organisch materiaal, 
diverse silicaten en oxyden. De mineralogische samenstelling kan sterk variëren. 

Bij het vaststellen in hoeverre technieken in staat zijn baggerspecie te verwerken is uitgegaan 
van modelspecies. Het betreft baggerspecie in ongescheiden vorm en de slibfractie na 
scheiding van baggerspecie in zand en slib. De zandfractie blijft buiten beschouwing omdat 
alleen scheiding zal worden uitgevoerd als deze fractie schoon genoeg is om direct te kunnen 
worden toegepast. 

De modelspecies laten zich karakteriseren naar de fysische samenstelling en de aard van de 
verontreinigingen. De geschiktheid van een techniek voor de verwerking van baggerspecie 
wordt in eerste instantie bepaald door de fysische samenstelling. Iedere techniek beschikt op 
dit punt over een eigen werkgebied. Wanneer de fysische samenstelling buiten het werkgebied 
valt dan is (aanvullende) voorbewerking noodzakelijk om de baggerspecie alsnog geschikt te 
maken voor verwerking. In figuur 2.1 is aangegeven uit welke fracties baggerspecie bestaat. 
Het brandbare deel van de baggerspecie wordt ook wel humus (gedefinieerd als droge reststof 
minus gloeirest) of organisch stof genoemd. 

water w 
I I I  

Baggerspecie 

brandbaar >63pm 
droge stof zand 

4 slib 

2-63 prn 

silt 
mineralen 

Figuur 2.1 Fysische samenstelling baggerspecie 

Of de verwerking met de betreffende techniek ook naar behoren zal kunnen worden uitgevoerd 
hangt af van de aard en de concentratie van verontreiniging. In de praktijk kunnen baggerspe- 
cies die in aanmerking komen voor thermische verwerking behoren tot verontreinigingsklasse 
2, 3 en 4. 
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De klasse-indeling wordt als volgt gekenmerkt [Evaluatie Nota Water]: 

---- ---- streefwaard en 

________ grenswaarden 

-___-___ toetsingswaarden 

----____ interventiewaarden 

- klasse 1 

- klasse 2 

- klasse 3 

- klasse 4 
signaleringswaarden (alleen zware metalen). 

De waarden die de klassen onderling van elkaar onderscheiden zijn vermeld in tabel 2.1. 

Een techniek moet in staat zijn om baggerspecie te verwerken die behoort tot klasse 4. De 
verontreinigingen bereiken hierbij waarden die boven de interventiewaarden liggen. Wanneer 
de reinigingsgraad in dit geval voldoende is dan zal dit zeker ook het geval zijn bij bagger- 
species die vallen onder verontreinigingsklasse 2 en 3. De gewenste mate van reiniging wordt 
bepaald door het verschil tussen de concentraties van verontreinigingen in de baggerspecie en 
de grenswaarden voor het restprodukt. 
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Tabel 2.1 Overzicht concentratiewaarden verontreinigingsklassen baggerspecie 

grenswaarde 
(mgkg d s . )  

toetsingswaarde 
(msks  d.s.1 

intetventiewaarde 
(msks  d.s.1 

Metalen: 
As 
Ba 
Cd 
co 
Cr 
Cu 
Hg 
Mo 
Ni 
Pb 
Zn 

29 
200 

20 
1 O0 
36 

10 
35 
85 
140 

0 8  

0,3 

55 

2 

380 
36 

0,5 

35 
530 
480 

55 

7,5 

380 
90 
1,6 

45 
530 
720 

55 
625 
12 
240 
380 
190 
10 
200 
210 
530 
720 

Anorganische verbindingen: 
cyaniden-vrij 
cyanide-complex (pH<5) 
cyanide-complex (pH>5) 

1 
5 
5 

20 
650 

50 

som 10 PAK‘S 1 10 1 

1OOO 

40 

5000 3000 minerale olie (totaal) 50 

0,02(E6) PCBs (som 7) 02 1 

Overige: 
benzeen 
ethylbenzeen 
tolueen 
xyleen 
fenolen 
EOCl 

0,05 
0,05 
O, 05 
0,05 
0,05 
0,Ol 

1 
50 

130 
25 
40 

Bij de baggerspecie worden drie typen verontreiniging onderscheiden: 
- organische verontreinigingen 
- anorganische verontreinigingen (met name zware metalen) 
- combinatie van organische en anorganische verontreinigingen. 

Van de onderscheiden typen verontreinigingen zijn de klassebepalende componenten: 
- organisch 

PAK en olie of PCB 
- anorganisch 

een of meer van de metalen zink, koper, cadmium, kwik of nikkel 
- combinatie van organische en anorganische verontreinigingen. 
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Tabel 2.3 Fysische samenstelling modelspecies 
De percentages zijn betrokken op de aangeboden onbehandelde baggerspecie 

. zand 

. slib 

. brandbaar (humus, exclusief olie) 
Totaal 

Verontreinigingen modelspecie 

De verontreinigingen kunnen bestaan uit organische verontreinigingen of een combinatie van 
organische en anorganische verontreinigingen, waaronder zware metalen. De concentratieni- 
veau's zijn weergegeven in tabel 2.4. 

Tabel 2.4 Concentratiewaarden verontreinigingen baggerspecie zoals gehanteerd in studie 
Bron: schatting RlZA op basis van [CUWVO, 19931 

Metalen: 
Arseen 
Cadmium 
Chroom 
Koper 
Kwik 
Nikkel 
Lood 
Zink 

34 

550 
6 

200 
825 

2.350 

som 10 PAK'S I 2.000 
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In veel gevallen is PAK bepalend voor de indeling in de verontreinigingsklasse. Baggerspecie 
met een verontreiniging die alleen bestaat uit zware metalen komt in de praktijk nauwelijks 
voor. In de praktijk geldt dat baggerspecie met alleen organische verontreinigingen (verontrei- 
nigingsklasse 3 en 4) vaak één of meer zware metalen bevat met een gehalte dat ligt tussen de 
streef- en de grens- of de toetsingswaarde (verontreinigingsklasse 1 of 2). De maximaal 
optredende concentratieniveau’s van baggerspecie die in aanmerking komt voor sanering 
(verontreinigingsklasse 3 en 4) zullen worden gehanteerd als ingangsconcentratie bij de 
thermische verwerking. Deze concentratieniveau’s zijn weergegeven in tabel 2.4. 

Fysische samenstelling 

modelspecie A: slibarm 
1.1 ongescheiden baggerspecie 
1.2 ongescheiden baggerspecie 
2.1 afgescheiden slibfractie 
2.2 afgescheiden slibfractie 

modelspecie B: slibrijk 
1.1 ongescheiden baggerspecie 
1.2 ongescheiden baggerspecie 
2.1 afgescheiden slibfractie 
2.2 afgescheiden slibfractie 

2.1 MODELSPECIES 

Verontreinigingen 

organische verontreinigingen (PAK, olie, PCB) 
combinatie van verontreinigingen inclusief metalen 
organische verontreinigingen (PAK, olie, PCB) 
combinatie van verontreinigingen inclusief metalen 

organische verontreinigingen (PAK, olie, PCB) 
combinatie van verontreinigingen inclusief metalen 
organische verontreinigingen (PAK, olie, PCB) 
combinatie van verontreinigingen inclusief metalen 

Om de technieken te kunnen evalueren zijn modelspecies gedefinieerd. Het betreft in totaal 
acht modelspecies waarbij onderscheid wordt gemaakt in de fysische samenstelling van de 
baggerspecie, het al dan niet afscheiden van de slibfractie en het type verontreinigingen (zie 
tabel 2.2). Voor het voorontwerp van de installatie en de massa- en energiebalans is de 
fysische samenstelling van belang. De verontreinigingen, behoudens olie, spelen alleen een rol 
bij het vaststellen van de uiteindelijke emissies naar de compartimenten bodem, water en lucht. 

Tabel 2.2 Modelspecies 

Fysische samenstelling modelspecies 

De fysische samenstelling van modelspecie A en B is weergeven in tabel 2.3. Het betreft de 
samenstelling van baggerspecie zoals die aan de thermische verwerking zal worden aangebo- 
den. 
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Energie-inhoud modelspecies 

Omschrijving baggerspwieflractb) 

De energie-inhoud van de baggerspecie wordt bepaald door de verhouding tussen het totaal 
aan brandbare stof, het watergehalte en het gehalte aan niet brandbare vaste stof. De brandba- 
re stof bestaat uit humus en oliën. Bij een stookwaarde van de humus van circa 22 MJ/kg en 
van olie circa 42 MJ/kg geldt een stookwaarde voor de baggerspecie en daarvan afgeleide 
fracties zoals opgenomen in tabel 2.5. De stookwaarde ligt in de range van -1,2 tot 4,l MJ/kg. 
Een negatieve stookwaarde treedt op wanneer de verdamping van het aanwezige water meer 
energie vraagt dan de brandbare stof kan genereren. 

Modelspecie A Madeispecie B 

Tabel 2.5 Energie-inhoud baggerspecie in MJ/kg 
Onderwaarde: lichte olieverontreiniging 
Bovenwaarde: zware olieverontreiniging 

ongescheiden baggerspecie 

afgescheiden slibfractie 

-0,8 tot 1,l -0,4 tot 0,8 

-1,2 tot -0,6 -0,9 tot -0,3 

idem, mechanisch ontwaterd 60% DS -1,2 tot -0,6 0,7 tot 1,9 

idem, thermisch gedroogd 90% DS 

ongescheiden baggerspecie 90% DS 

De warmte die vrijkomt zal in de praktijk lager liggen dan op grond van de stookwaarde 
verwacht mag worden. Dit wordt veroorzaakt door het niet volledig oxyderen van met name de 
vrije koolstof. Bij technieken waarbij sprake is van een luchtovermaat (verbranden) zal, 
afhankelijk van de techniek, 65 tot 95% van de warmte daadwerkelijk vrijkomen. In het geval 
zuurstof nagenoeg ontbreekt (pyrolyse) daalt dit percentage tot circa 40 a 50%. 

0,9 tot 2,6 

0,2 tot 0,5 

2,3 tot 4,O 

1,3 tot 2,3 
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3 UITGANGSPUNTEN 

Een techniek zal in staat moeten zijn om de modelspecies zoals gedefinieerd in het voorgaan- 
de hoofdstuk te verwerken gegeven een aantal randvoorwaarden. Deze randvoorwaarden zijn 
in de vorm van uitgangspunten vastgelegd. De evaluatie van de technieken bestaat uit het 
toetsen van een techniek aan de uitgangspunten. Daarbij geldt dat onder alle omstandigheden 
aan de geldende milieu-eisen zal moeten worden voldaan terwijl het energieverbruik en de 
kosten zo laag mogelijk dienen te zijn. 

3.1 Thermische verwerking 

De studie richt zich op technieken waarvan verwacht wordt dat zij nu of uiterlijk in het jaar 
2000 operationeel kunnen zijn voor de grootschalige verwerking van baggerspecie. De 
capaciteit waaraan in eerste instantie gedacht wordt ligt tussen de 50.000 tot 500.000 ton DS 
per jaar. De capaciteit waarop de vergelijking van de technieken is gebaseerd bedraagt 
150.000 ton DS per jaar. De technieken dienen in staat te zijn om onbehandelde baggerspecie 
te verwerken. 

De techniek zal, gegeven de te verwerken baggerspecie, moeten kunnen voldoen aan de 
huidige milieu-eisen. Daarbij geldt de wens dat het energieverbruik zo laag mogelijk dient te 
zijn en dat de kosten een bedrag van NLG 250,- per ton DS (in-situ) niet te boven gaan. Het 
betreft hier de kosten van verwerking exclusief baggeren en transport, exclusief BTW. 

3.2 

Bij de thermische verwerking van baggerspecie kan sprake zijn van milieubelastingen naar de 
drie compartimenten: lucht, bodem en water. Figuur 3.1 geeft deze milieubelastingen schema- 
tisch weer. 

De thermische verwerking is gericht op onschadelijk maken van de verontreinigingen die in de 
baggerspecie aanwezig zijn en wel op een zodanige wijze dat een reststof wordt geproduceerd 
die nuttig toepasbaar is. De milieuhygiënische randvoorwaarde daarbij is dat de eisen voor de 
emissies naar lucht en water niet mogen worden overschreden. 
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afvalwater reststof 

Figuur 3.1 Milieubelasting als gevolg van thermische verwerking baggerspecie 

3.2.1 LUCHT 

De thermische verwerking van baggerspecie is voor wat betreft de emissies naar lucht 
verwant aan de thermische reiniging van grond en de verbranding van RWZI-slib welke beide 
onder de Nederlandse Emissie Richtlijnen (NER) vallen. In de NER worden de grenswaarden 
zoals die in het Besluit Luchtemissies Afvalverbranding (BLA) worden gehanteerd van 
toepassing verklaard. Wel wordt in de NER de opmerking geplaatst dat de eis uit de BLA ten 
aanzien van de NO,-emissie (70 mg/m:) als te zwaar wordt beschouwd en dat in dit geval de 
standaard NER-eis van 200 mg/m; wordt aanbevolen. Het bevoegd gezag bepaalt uiteinde- 
lijk of de eisen uit het BLA integraal van toepassing zullen zijn. 

3.2.2 BODEM 

De milieuhygienische eisen die gelden voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen en 
grond in nieuwe werken zijn opgenomen in het IPO-interimbeleid en het Bouwstoffenbesluit 
(Bsb). Het IPO-interimbeleid is in grote lijnen afgeleid van het ontwerp-Bsb, doch is ten 
aanzien van bepaalde aspecten minder ver uitgewerkt. Het Bsb wordt gefaseerd van kracht in 
de periode januari 1996 - juli 1998. 

De milieuhygienische kwaliteit van een bouwstof wordt bepaald door het vaststellen van de 
uitloogwaarden voor anorganische stoffen en het omrekenen naar immissiewaarden, alsmede 
de bepaling van de samenstellingswaarden voor organische stoffen en in geval van grond 
tevens anorganische stoffen. Bij het berekenen van de immissiewaarden wordt rekening 
gehouden met de toepassingswijze van het materiaal (onder andere de laagdikte). 
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Het Bsb maakt een onderscheid tussen vormgegeven en niet-vormgegeven bouwstoffen. 
Grond is een niet-vormgegeven bouwstof, waarvoor aanvullende regels gelden. Zowel 
vormgegeven als niet-vormgegeven bouwstoffen en grond worden verder onderverdeeld in 
categorie 1 en categorie 2 bouwstoffen: 
- categorie 1: 

bouwstof die geen van de samenstellingswaarden voor organische stoffen en, in het geval 
het grond betreft, tevens geen van de samenstellingswaarden voor anorganische stoffen 
overschrijdt; tevens wordt zonder isolatiemaatregelen voldaan aan de immissiewaarden 
(Ul-waarden) voor anorganische verbindingen 

als 1, maar nu kan alleen met isolatiemaatregelen worden voldaan aan de immissiewaar- 
den (U2-waarden) voor anorganische verbindingen. 

- categorie 2: 

Zowel categorie 1 als 2 dienen altijd terugneembaar te zijn. 

Voor grond geldt dat deze vrij toepasbaar is indien voldaan wordt aan de streefwaarden voor 
alle verbindingen. Uitloogonderzoek is dan niet meer nodig. 

Baggerspecie valt onder de definitie van grond zoals die in het Bsb is opgenomen. Voor 
thermisch verwerkte baggerspecie wordt verwacht dat deze, conform thermisch verwerkte 
grond, ook onder de regels voor grond valt. Daarnaast is het mogelijk om de thermisch 
verwerkte baggerspecie als grondstof te gebruiken bij de fabricage van vormgegeven 
bouwstoffen. 

Voorbeelden toepassing als vormgegeven bouwstof 

Bij vormgegeven toepassingen kan gedacht worden aan de inzet als kleivervanger, bijvoor- 
beeld bij de fabricage van bakstenen (een vormgegeven produkt). Andere mogelijk van 
belang zijnde vormgegeven toepassingen zijn asfalt of beton. Voor gebruik van thermische 
gereinigde baggerspecie in asfalt of beton kan voorbehandeling als bijvoorbeeld sintering tot 
een korrelprodukt (bijvoorbeeld Ecogrind of Lytag) gewenst zijn. Om als vormgegeven 
bouwstof te worden aangemerkt, moet het produkt een duurzame vormvastheid hebben en 
een minimaal volume van 50 cm3. 
Ecogrind voldoet hier zelf niet aan. Voor toepassing van een vormgegeven bouwstof gelden 
immissiewaarden alleen voor anorganische stoffen, voor organische stoffen gelden samen- 
stellingseisen. De immissiewaarden zijn afhankelijk van de toepassingshoogte. In tabel 3.1. is 
het resultaat van deze berekening voor een dikte van 0,3 m opgegeven. 
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Tabel 3.1 Grenswaarden uitloging vormgegeven toepassingen (mg/m2) bij H = 0,3 m en 
pDz10 

Arseen 

Barium 

Cadmium 

Stof l u1 u2 
41 140 

600 2.000 

1.1 3-8 

Kobalt 

Chroom 

Koper 

29 95 

140 480 

51 170 

Kwik 

Molybdeen 

a 4  1,4 

14 48 

Nikkel 

Lood 

50 170 

120 400 

Antimoon 

Seleen 

Toepassing als grond 

3,7 12 

1,4 4,8 

Verwacht wordt, dat thermische gereinigde baggerspecie voldoet aan de samenstellingseisen 
voor alle organische verbindingen conform thermisch gereinigde grond, zodat de samenstel- 
lings- en immisie-eisen voor anorganische verbindingen bepalend worden. In tabel 3.2. zijn 
de samenstellingseisen voor anorganische verbindingen bij een voor thermisch gereinigde 
baggerspecie representatief geacht humus- en lutumgehalte weergegeven. De maximale 
uitloging voor categorie 1 en 2 grond, berekend voor een toepassingshoogte van 0,7 m, is 
weergegeven in tabel 3.3. 

Tin 

Vanadium 

Zink 

Broom 

Chloor 

Cyanide-complex 

Cyanide-vrij 

Fluor 
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29 95 

230 760 

200 670 

29 95 

18.000 54.000 

7,1 24 

184 4 3  

1.300 4.400 

Sulfaat 27.000 80.000 



Tabel 3.2 Samenstellingseisen anorganische verontreinigingen bij toepassing als grond 
(humusgehalte = 2% en lutumgehalte = 25%) (DGM, 19941 

elementen 

grenswaarde grond 

mgkg DS 
Arseen I 48,9 

Cadmium I 9,4 

Zink 

Chroom 

653 
I Lood I 477 I 

Kobalt 

Chroom 

Koper 

Kwik 

0,42 2 c  
1,252 12,27 
0,718 3,509 
0,018 0,076 

Tabel 3.3 Grenswaarden uitloging niet-vormgegeven toepassing volgens NEN 7343, bij een 
toepassingshoogte van 0,7 m 

Tin 

Vanadium 

Zink 

Broom 

Chloor 

Cyanide-complex 

Cyanide-vrij 

Fluor 

Sulfaat 

I 0,884 I 7,016 
Barium 5,483 I 57,57 
Arseen 

0,266 2,388 
1,562 32,31 
3,819 14,67 
2,868 4,124 

599,l 8.807 
0,067 0,381 
0,013 0,076 
13 101.7 
749,l 22.027 

Cadmium I 0,032 I 0,066 I 

Molybdeen 0,284 0,912 
Nikkel 1,087 3,716 

1,897 8,703 
Antimoon 0,045 0,426 
Seleen 0,044 0,101 
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3.2.3 WATER 

Parameter 

De eisen die gelden voor de emissies naar water worden vastgesteld door het bevoegd 
gezag en zullen afhankelijk zijn van de aard van de verontreinigingen. Dit resulteert in het 
toepassen van de best uitvoerbare techniek (BUT) of, in het geval van zeer schadelijke 
verontreinigingen, de best bestaande techniek (BBT). Bij BBT wordt gestreefd naar een zo 
hoog mogelijke emissiereductie. Bij BUT spelen ook economische overwegingen een rol in de 
keuze van de behandelingstechniek. 

Praktijkwaarde 

In de praktijk wordt onderscheid gemaakt tussen directe- en indirecte lozing (riolering). In het 
geval van grootschalige thermische verwerking zal meestal sprake zijn van directe lozing op 
oppervlaktewater nadat het afvalwater is behandeld in een afvalwaterbehandelingsinstallatie 
(ABI). Een derde optie is dat, zeker waar het afvalwater van rookgasreinigingssystemen 
betreft, een ’afvalwaterloos’ systeem wordt toegepast. Een indicatie voor de eisen die in de 
praktijk gehanteerd zullen worden ten aanzien van de emissies naar water is weergegeven in 
tabel 3.4 en gebaseerd op de lozingseisen die gelden voor afvalverbrandingsinstallaties 
(AVI ‘s). 

Zink ham 

Chroom ban)  

Arseen ha4 

Molybdeen h n )  

Tabel 3.4 Emissie-eisen directe lozing afvalwater 
Praktijkwaarden natte rookgasreiniging AVR 

500 

500 

10 

1 O00 

EOCl bgn) 

Chemisch Zuurstof Verbruik (mgfl) 

Cadmium hafl) I 50 

1 O0 

200 

Kwik 

Koper 

Nikkel 1 O00 

Kjelda hl-stikstof “4 

Dioxines (ngn per congeneer) 

Lood 1 O00 
I I 

15 

0,l 

Onopgeloste bestanddelen (mgn) 10 
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4 KARAKTERISERING TECHNIEKEN 

BAGGEREN 

SCHEIDEN 

Een thermische techniek is opgebouwd uit B6n of meer processtappen, zie ook figuur 4.1. Een 
techniek laat zich karakteriseren door het aantal processtappen, de wijze waarop de proces- 
stappen onderling gekoppeld zijn en de procescondities. 

THERMISCHE 

TECHNIEK 
)VERWERKINGS )IMMOBILISATIE 

I 1 I I I I 

Figuur 4.1 Relatie tussen verwerkingsconcept, techniek, proces en uitvoeringsvorm 

De volgende processen, of een combinatie daarvan, kunnen ingezet worden voor de thermi- 
sche verwerking van baggerspecie: 
- gasfase desorptie 
- pyrolyse 
- vergassen 
- verbranden 
- sinteren/smelten/verglazen 
- plasmatechniek. 

Een nadere karakterisering van deze processen is gegeven in de navolgende paragrafen. 

Ideale techniek voor de thermische reiniging van baggerspecie 

De ideale techniek is in staat om, baggerspecie met een gegeven fysische samenstelling en 
een gegeven verontreiniging dusdanig te reinigen dat: 
- geen sprake is van ontoelaatbaar hoge emissies naar lucht 
- het overgrote deel van de vrijkomende reststoffen als schoon is aan te merken en een 

dusdanige civieltechnische kwaliteit heeft dat nuttige toepassing mogelijk is. 
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Dit alles bij een minimaal gebruik van energie en toeslagstoffen en bij minimale kosten per ton 
ingaande droge stof. 

Bij de ideale techniek worden de verontreinigingen zo veel mogelijk vernietigd of chemisch 
immobiel gemaakt. Hierdoor is geen interactie meer mogelijk met de omgeving en/of worden 
de verontreinigingen in een geconcentreerde vorm in een reststof samengebracht. In het eerste 
geval is te denken aan gesinterde of verglaasde reststoffen met een geringe mate van uitloging 
In het tweede geval is te denken aan gasreinigingsresidu van een zo gering mogelijke hoeveel- 
heid. 

Breed inzetbaar of gericht op een specifiek type baggerspecie 

De ideale techniek kan voor de volgende doeleinden ontwikkeld zijn: 
- geschikt voor de verwerking van een breed scala aan baggerspecies 
- geschikt voor de verwerking van specifieke typen baggerspecies met een specifieke 

verontreiniging. 

In deze studie wordt de voorkeur gegeven aan technieken die breed inzetbaar zijn omdat 
hiermee verzekerd is dat verwerking van baggerspecie steeds mogelijk is ongeacht de fysische 
samenstelling en de aard en de concentratie van de verontreiniging. Technieken die ontwikkeld 
zijn voor het reinigingen van specifieke typen baggerspecie met specifieke verontreinigingen 
worden echter niet bij voorbaat kansloos geacht. Wanneer een specifieke afvalstroom in 
voldoende mate voorhanden is, kan het economisch aantrekkelijk zijn om hiervoor een 
techniek op maat toe te passen. Wanneer het aanbod sterk varieert in samenstelling en 
eigenschappen, ligt het toepassen van een allround techniek meer voor de hand. 

4.1 Desorptie naar de gasfase 

Bij gasfase desorptie treedt uitdamping van verontreinigingen op. De uitdamping wordt 
bewerkstelligd door de toevoer van warmte. De verontreinigingen die zich op deze wijze laten 
verwijderen zijn vluchtige en semi-vluchtige organische verbindingen en vluchtige zware 
metalen (met name kwik). 

Op basis van de technische uitvoering kan de volgende indeling worden gemaakt: 
- directe verhitting met behulp van hete gassen 
- directe verhitting met wrijvingsenergie 
- indirecte verhitting door warmtegeleiding. 
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Gasfase desorptie vindt plaats bij een zo laag mogelijke temperatuur. Enerzijds om de 
energiekosten te beheersen en anderzijds om de biologische kwaliteit van de gereinigde 
baggerspecie zoveel mogelijk te kunnen herstellen. De temperatuur ligt daarom meestal onder 
de 350 "C. Boven deze temperatuur begint de humus te ontleden. Gasfase desorptie wordt 
vaak toegepast in combinatie met andere processen. Hierbij worden de op een relatief lage 
temperatuur uitgedampte verontreinigingen nabehandeld door bijvoorbeeld naverbranding bij 
hoge temperatuur of condensatie. 

4.2 Pyrolyse 

Pyrolyse is aan te merken als een bijzondere vorm van gasfase desorptie en wordt gekenmerkt 
door de verwarming van een stof onder uitsluiting van zuurstof. Om pyrolyse mogelijk te 
maken moet de stof door een externe warmte-bron vetwarmd worden tot een temperatuur van 
400 "C tot 800 "C. Pyrolyse leidt tot ontleding van de organische stof in een koolfractie, een 
olie-fractie en gasvormige verbindingen. Dit kan zowel onder vacuüm als onder atmosferische 
omstandigheden. Daarnaast treedt uitdamping op van vluchtige anorganische componenten. 
Na pyrolyse blijft een reststof over die bestaat uit mineralen en verkoold organisch materiaal. 
Afhankelijk van de samenstelling van de baggerspecie zullen in deze reststof ook nog 
anorganische verontreinigingen aanwezig kunnen zijn. 

De pyrolyse technieken verschillen ondetiing van elkaar door de wijze waarop de warmte wordt 
overgedragen op de te pyrolyseren stof, de pyrolyse temperatuur en de wijze waarop de 
eigenlijke pyrolyse doorlopen wordt. 

Voor pyrolyse geldt hetzelfde als voor gasfase desorptie, namelijk dat dit proces veelal in 
combinatie met andere processen wordt toegepast. Hierbij is te denken aan naverbranding 
waarbij de brandbare fracties worden verbrand en de inerte fractie een immobilisatie onder- 
gaat. 

4.3 Vergassen 

Vergassing is een thermochemisch conversieproces waarbij een partiële oxydatie plaatsvindt 
van een koolstofhoudende stof onder toevoering van lucht, zuurstof, stoom of een combinatie. 
Vergassing vindt plaats bij een temperatuur vanaf 600 "C tot circa 2000 "C. De warmte die 
benodigd is voor het vergassen komt vrij bij de oxydatie van de te vergassen stof. Vergassing 
resulteert in een gasvormige energiedrager (produktgas) die kan worden ingezet als grondstof 
in de chemische industrie (synthesegas) of als energiebron (stookgas). 
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De samenstelling van het produktgas is sterk afhankelijk van de brandstof, de wijze van 
vergassen en het type vergasser. Het produktgas bestaat voornamelijk uit een mengsel van 
waterstof, koolmonoxyde, kooldioxyde en methaan. Daarnaast kunnen hogere koolwater- 
stoffen, water, stikstof (in het geval van vergassen met lucht) en kool-, teer-, olie en asdeeltjes 
worden aangetroffen. De verontreinigingen worden voor een deel meegevoerd met het gas en 
blijven voor een deel achter in de vaste reststoffen (slak). De vergassingscondities (tem- 
peratuur, druk) en de uitvoeringsvorm van de vergasser bepalen voor het grootste deel de 
mate waarin de verontreinigingen worden verwijderd. 

Om vergassing mogelijk te maken is een zekere stookwaarde vereist van de stof(fen) die aan 
de vergasser worden toegevoerd. Bij het toepassen van vergassing voor het reinigen van 
baggerspecie betekent dit dat een hulpbrandstof noodzakelijk is. Hierdoor verdwijnen de 
specifieke voordelen van het vergassen zoals een klein gasdebiet en een hoog energie- 
rendement. 

4.4 Verbranden 

Bij het verbranden van een stof wordt een volledige oxydatie van de brandbare fractie 
gerealiseerd onder toevoering van een overmaat aan lucht en/of zuurstof. Verbranding vindt 
plaats bij een temperatuur vanaf 600 "C tot circa 1500 "C. Bij verbranding komen rookgassen 
vrij en resteert een asrest in de vorm van slak of uitgebrande grond en vliegas (fijne fractie die 
wordt meegevoerd met de rookgassen). 

Voor het verwerken van baggerspecie door verbranding geldt dat een hulpbrandstof nodig is 
om de minimale procestemperatuur van 600 "C te bereiken. Dit vanwege de geringe stook- 
waarde van baggerspecie. 

4.5 Plasmatechnieken 

Bij een plasma wordt een gasontladingsboog van hoge temperatuur opgewekt met behulp van 
elektriciteit [KEMA, 19931. De energiedichtheid is zo groot dat het gas gedeeltelijk wordt 
geïoniseerd. De temperatuur van de te reinigen stof kan daarbij oplopen tot meer dan 2000 "C. 
De temperatuur van de gassen in de omgeving van de lichtboog is nog aanzienlijk hoger. Door 
de hoge temperatuur wordt een hoge graad van reiniging verkregen. Schadelijke stoffen 
worden ge'immobiliseerd in de smelt, ontbinden of verdampen naar de gasfase waaruit ze in 
tweede instantie worden afgescheiden. 

Technieken die gebruik maken van een plasma zijn bij uitstek geschikt om sterk verontreinigde 
afvalstoffen van wisselende samenstelling te verwerken. Ook baggerspecie kan in principe 
verwerkt worden met een plasma techniek. 
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4.6 Sinteren/smeRen/verglazen 

Bij sinteren worden kleine deeltjes onder invloed van hoge temperatuur en soms onder hoge 
druk gebonden tot grotere eenheden zonder dat versmelting optreedt. Sintering treedt op in 
een temperatuurgebied van 800 "C tot circa 1200 "C. Bij smelten (vanaf circa 1200 "C) komt 
de totale minerale fractie in de vloeibare fase. Verglazen is smelten van een mineraal onder 
toevoeging van toeslagstoffen die het smeltpunt verlagen en/of de eigenschappen van het 
gestolde materiaal verbeteren. 

Technieken waarbij sprake is van sinteren, smelten of verglazen worden alleen behandeld 
wanneer het sinteren, smelten of verglazen: 
- een integraal onderdeel is van de techniek 
- gericht is op verbetering van de afzetmogelijkheden van de reststoffen. 

Technieken waarbij de enige processtap bestaat uit het sinteren, smelten of verglazen, gericht 
op de immobilisatie van de verontreinigingen blijven in deze studie buiten beschouwing. 

4.7 Hybride technieken 

Een verwerkingstechniek kan bestaan uit één, maar ook uit meerdere thermische proces- 
stappen. In het laatste geval wordt gesproken van een hybride techniek. Voorbeelden van 
combinaties die voorkomen zijn: 
- pyrolyse gevolgd door verbranden 
- pyrolyse gevolgd door vergassen 
- vergassen gevolgd door verbranden 
- gasfase desorptie gevolgd door verbranden. 

De eerste thermische processtap heeft hierbij de functie van een thermische voorbehandeling. 
De stof wordt zodoende beter geconditioneerd om de eigenlijke thermische reiniging te kunnen 
ondergaan. Daarnaast biedt de voorbehandeling de mogelijkheid om een schone fractie af te 
scheiden. Bij het indelen van hybride technieken voor de verwerking van baggerspecie is de 
laatste thermische processtap die de vaste stof ondergaat maatgevend. 

-33- 



8.3.2 THERMISCH HART 

Door middel van een transportband wordt de grond ingevoerd in de trommeloven. In deze 
trommeloven worden de verontreinigingen geoxydeerd bij een temperatuur van 300 tot 600 "C, 
afhankelijk van de aard van de verontreiniging. De verblijftijd zal in alle gevallen circa 15 
minuten bedragen. Als brandstof voor de trommeloven wordt dieselolie of propaan gebruikt. 
Om het oxydatieproces te bevorderen wordt naast de brandstof ook zuurstof toegevoerd aan 
de trommeloven. 

8.3.3 ROOKGASREINIGING/NAVERBRANDlNG 

De afgassen uit de trommeloven worden naar een multi-cycloon geleid, waar een groot deel 
van het stof uit de rookgassen wordt afgevangen. Dit stof wordt teruggevoerd naar de 
trommeloven. 

Na deze multi-cycloon worden de gassen verder ontstoft in een doekfilter. De temperatuur van 
de afgassen bedraagt dan circa 250 "C. Ook dit stof wordt teruggevoerd (discontinu) naar de 
trommeloven. De temperatuur van de rookgassen na het doekfilter bedraagt circa 200°C. 

De dan stofarme rookgassen worden naverbrand bij een temperatuur van 1000 "C. Voor deze 
temperatuurverhoging wordt een propaanbrander gebruikt. Nadat de rookgassen geoxydeerd 
zijn hebben deze nog een temperatuur van 850 "C. 

De laatste stap van de rookgasreiniging bestaat uit een wasser. Hier worden de rookgassen 
gequenched met water waardoor zure componenten als HF, HCI en S02 deels worden 
verwijderd. Na de wasser verlaten de rookgassen de installatie bij een temperatuur van 180 "C. 

8.3.4 MARKANTE KENMERKEN 

Enige markante kenmerken van de grondreiniging met een direct verhitte trommeloven door 
Broerius zijn: 
- bij de thermische verwerking wordt zuurstof ingezet om de oxydatie te bevorderen 
- de gassen die worden naverbrand zijn eerst ontstoft 
- opslag van grond in hal. 
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8.4 Draaitrommel Ecotechniek, (in-)direct verhit 

Ecotechniek maakt evenals Broerius gebruik van een direct/indirect verhitte draaitrommel. 
Momenteel zijn twee installaties in bedrijf namelijk in Rotterdam en in Utrecht. De capaciteit 
bedraagt respectievelijk 150.000 en 100.000 ton per jaar. Het concept is weergegeven in figuur 
8.5. 

.r 1 

r --.t -. - ' 

Figuur 8.5 Grondreinigingsinstallatie van Ecotechniek, lokatie Botlek 

8.4.1 VOORBEWERKING 

De verontreinigde grond wordt op drie niveaus gezeefd (200, 80 en 40 mm). Hierna wordt het 
materiaal ontijzerd met behulp van een magneet. Het afgezeefde materiaal wordt verkleind met 
behulp van een puinbreker. 

Omdat in een aantal gevallen de grond plaatselijk ernstig vervuild is, kan worden bijgemengd 
met reeds gereinigde grond om zo het proces zo stabiel mogelijk te laten verlopen. 
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8.4.2 THERMISCH HART 

In de oven wordt het materiaal verhit tot een temperatuur variërend tussen de 400 en 600 OC. 
De te hanteren temperatuur in de oven wordt bepaald door de aard en de concentratie van de 
aanwezige verontreinigingen. De verhitting van het materiaal vindt zowel indirect als direct 
plaats. De indirecte verhitting vindt plaats door de geoxydeerde afgassen door een pijpenbun- 
del voorin de oven te leiden (voorziet in 35% van de warmtebehoefte). De directe verhitting 
vindt plaats door middel van een regelbare aardgasbrander aan de uitvoerzijde van de 
trommel. Door de roterende beweging van de trommel en de in de trommel gemonteerde 
schoepen wordt het materiaal gelijkmatig naar de uitvoerzijde van de trommel gebracht. 

Door het aanpassen van de rotatiesnelheid van de trommel kan de verblijftijd van het materiaal 
in de oven nauwkeurig worden ingesteld. Afhankelijk van de aard en de concentratie van de 
verontreinigingen en de aard van de bulkafvalstof varieert de verblijftijd van 8 tot 16 minuten. 

Om te voorkomen dat stof en schadelijke gassen naar buiten treden wordt de uitdamptrommel 
bedreven bij een geringe onderdruk (0,5 mbar; deze onderdruk wordt in stand gehouden door 
de zuigtrekventilator welke voor de naverbrander is geplaatst). In de oven wordt tevens een 
zuurstofarm milieu gehandhaafd om het ontstaan van explosieve gasmengsels te voorkomen. 
Aan het einde van de trommel wordt het behandelde materiaal middels een roterende uitvoer- 
sluis naar de grondkoeler geleid. In de grondkoeler wordt het behandelde materiaal door 
bijmenging van waterig slib afkomstig van de rookgasreinigingsinstallatie en water, gekoeld. 

8.4.3 NAVERBRANDING 

Voordat de rookgassen de naverbrander in gaan worden deze ontstoft door een aantal in serie 
geschakelde multi-cyclonen. Het afgevangen stof wordt teruggevoerd naar de uitdamptrommel. 

De temperatuur waarbij de gassen worden naverbrand is circa 950 "C. Hierbij is een minimale 
verblijftijd van 2 seconden noodzakelijk. De brandstof die voor deze naverbranding wordt 
gebruikt is aardgas. 
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8.4.4 ROOKGASREINIGING 

De rookgassen worden na de naverbrander ontstoft door middel van een doekfilter (aandeel 
stof circa 10% van doorzet grond tot maximaal 20%). Daarna wordt in een reactor een 
mengsel van kalk en actief kool gebracht. Dit om zware metalen en eventueel gevormde 
dioxines af te vangen. Ook hierachter bevindt zich een doekfilter om het kalk en het actief kool 
te verwijderen. Deze vervuilde componenten worden dan afgevoerd. De rookgassen worden 
hierna afgekoeld (quench). Als laatste stap in de rookgasreiniging is er een natte wasser 
aangebracht ten behoeve van de verwijdering van ondermeer zwavel en chloor. 

8.4.5 MARKANTE KENMERKEN 

Enige markante kenmerken van de grondreiniging met een direct verhitte trommeloven door 
Ecotechniek zijn: 
- verhitting oven deels indirect met rookgas naverbranding deels direct 
- relatief zuurstofarm milieu (veiligheid) in oven thermische reiniging grond 
- de gassen die worden naverbrand zijn eerst ontstoft 
- rookgasreiniging met als laatste stap een natte wassing 
- relatief veel aandacht voor energieterugwinning. 

8.5 Draaitrommel ATM, direct verhit 

ATM maakt, net als Broerius en Ecotechniek, gebruik van een direct verhitte draaitrommeloven. 
De reiniging van grond vindt bij ATM sinds 1985 plaats in een installatie met een capaciteit die 
geleidelijk gegroeid is naar 300.000 ton (in-situ) per jaar. In figuur 8.6 is een overzicht 
gepresenteerd van het procesverloop. 
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Figuur 8.6 Grondreinigingsinstallatie ATM Moerdijk 
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8.5.1 VOORBEWERKING 

De aangevoerde grond komt in een doseerbunker terecht en wordt door een zeef geschud. 
Materialen zoals plastic, papier en hout worden hier handmatig verwijderd. De fractie welke 
groter is dan 80 mm valt niet door de zeef en komt in de puinbreker terecht. Het gebroken 
materiaal wordt gemengd met de fijne fractie (< 80 mm) en ontijzerd met behulp van een 
magneetband. Hierna wordt het materiaal wederom gezeefd (50 mm). De fractie welke groter is 
dan 50 mm wordt gerecirculeerd over de puinbreker. De fractie die wel door de zeef gaat (< 
50 mm) wordt tijdelijk opgeslagen. Deze opslag fungeert als buffer voor de thermische 
installatie. 

8.5.2 THERMISCH HART 

Het thermisch hart is fysiek gesplitst in een droogtrommel en een gloeitrommel. Voordat de 
verontreinigde grond de droogtrommel in gaat wordt deze afhankelijk van de verontreiniging 
opgemengd met 'schone' grond. Dit omdat de capaciteit van de installatie afhankelijk is van de 
mate van verontreiniging, het droge stofgehalte en de aard van het materiaal. Als laatste 
bewerking voor de droogtrommel vindt nogmaals ontijzering plaats. 

De voorbewerkte grond wordt de droogtrommel ingevoerd met behulp van een transportband. 
Een oliebrander verhit de grond tot een temperatuur van circa 115 "C. Hierdoor zal het 
aanwezige vrije water verdampen. Deze waterdamp in combinatie met de verbrandingsgassen 
worden direct naar de naverbrander geleid. De verblijftijd in de droogtrommel is circa 6 
minuten. 

De grond uit de droogtrommel wordt in de gloeitrommel gebracht. De temperatuur varieert hier 
tussen de 450 en 650 "C, afhankelijk van de aard van de verontreinigingen. De brandstof welke 
gebruikt wordt voor het verhitten van zowel de droog- als gloeitrommel is afvalolie. Na een 
verblijfttijd van circa 15 minuten wordt de grond gekoeld tot omgevingstemperatuur met behulp 
van indirecte waterkoeling. De schone grond wordt na reiniging afgevoerd en opgeslagen. Het 
koelwater dat gebruikt wordt voor de koeling van de grond wordt gerecirculeerd via een 
koeltoren. 

8.5.3 NAVERBRANDI NG 

De damp die ontwijkt uit zowel de droog- als gloeitrommel wordt afgezogen en in de naver- 
brander geoxydeerd. De brandstof die wordt gebruikt in de naverbrander is gelijk aan die van 
de droog- en gloeitrommel. De vlamtemperatuur bedraagt circa 1500 "C en de verblijftijd is 2 
seconden. Na de naverbrander hebben de afgassen een temperatuur van minimaal 800 "C. De 
zuurstofconcentratie in de rookgassen bedraagt tenminste 3%. 
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8.5.4 ROOKGASREINIGING 

De rookgassen uit de naverbrandingskamer worden gekoeld door middel van lucht/rookgas 
warmtewisselaars naar een temperatuur van 200 "C. De opgewarmde koellucht dient hierbij 
weer als verbrandingslucht en voor de verwarming van de droogtrommel. 

Hierna worden de rookgassen ontstoft met behulp van een multi-cycloon en een elektrostatisch 
filter. Het stof dat afgevangen wordt (circa 7% van de doorzet) wordt opgeslagen in silo's. 
Wanneer er geen afzet mogelijkheden zijn voor dit stof wordt het gemengd met nog te 
behandelen grond. 

Na de ontstoffing worden de afgassen naar een wasser geleid. In de wasser wordt kalkmelk 
verstoven zodat de SO, en het chloor gebonden wordt. De verblijftijd in de wasser bedraagt 
ongeveer 1 3  seconde. Doordat het water uit de kalkmelk verdampt, daalt de temperatuur van 
de gassen tot ongeveer 140 "C. 

Na de wasser is een stoffilter geplaatst dat het gevormde calciumsulfaat en nog resterende 
verontreinigingen (dioxines, kwik) afvangt met actief kool. De rookgassen verlaten de installatie 
via de schoorsteen. 

8.5.5 MARKANTE KENMERKEN 

Enige markante kenmerken van de grondreiniging met een direct verhitte trommeloven door 
ATM zijn: 
- droging en reiniging grond vindt fysiek gescheiden plaats in respectievelijk een draaitrom- 

me1 en een gloeitrommel 
- het gebruik van afvalolie als brandstof. 

8.6 Draaitrommel NBM, indirect verhit 

NBM maakt gebruik van een indirect verhitte draaitrommeloven. Dit betekent dat vrijwel geen 
zuurstof aanwezig is tijdens de thermische behandeling van de grond (pyrolyse). De hoeveel- 
heid rookgassen is daardoor geringer en er zal nagenoeg geen conversie optreden van vrije 
koolstof naar CO,. Bij de direct verhitte draaitrommels zal daarentegen wel een deel van de 
koolstof verbranden. 

Het concept is weergegeven in figuur 8.7. De installatie is ontworpen voor een doorzet van 
maximaal 15 ton per uur. De gemiddelde doorzet bedraagt 11 ton per uur. De jaarcapaciteit 
bedraagt circa 80.000 ton. 
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Figuur 8.7 Grondreinigingsinstallatie NBM te Schiedam 

8.6.1 VOORBEWERKING 

De aangevoerde grond wordt gezeefd alvorens deze de droger in gaat. Voor de droger is een 
kluitenbreker geplaatst zodat de grotere stukken verkleind kunnen worden. Boven de transport- 
band naar de droger wordt met behulp van een magneet het ijzer uit de verontreinigde grond 
verwijderd. 

In de droger wordt de grond verhit tot circa 140 "C. Hierdoor zal zowel het vrije als het fysisch 
gebonden water vrijwel geheel uit de grond verdampen. Dit verdampingsproces wordt 
bevorderd door de roterende beweging van de droogtrommel. De droogtrommel wordt indirect 
verhit door de afgassen uit zowel de buisoven als de naverbrander en indien nodig door de 
ondersteuningsbranders. 

Na de droging wordt de grond gezeefd (< 20 mm). Dit is noodzakelijk om alle grove delen uit 
de grond te halen (stenen, hout). De afgezeefde fractie kan, naar mate de verontreiniging het 
toestaat, worden gebroken en teruggevoerd worden in het proces. De fijne fractie wordt samen 
met het stof van het doekfilter tijdelijk opgeslagen in een bunker. 
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8.6.2 THERMISCH HART 

Het thermisch hart is, evenals bij ATM, fysiek gesplitst in een droogtrommel en een gloeitrom- 
mel. Eerst wordt de grond ingebracht in een indirect verhitte draaitrommel. Hierin zullen de in 
de grond bevindende vluchtige verontreinigingen uitgedampt worden. De indirecte verhitting 
vindt plaats met behulp van oliebranders en de gassen uit de naverbrander. Wanneer de grond 
uit deze droger komt heeft deze een temperatuur van circa 130 "C. De damp welke uit deze 
droger komt wordt door een doekfilter ontstoft en naar een condensor geleid. De rookgassen 
worden in de naverbrander geoxydeerd. Het stof dat achter blijft op dit doekfilter wordt 
teruggevoerd naar de voorgedroogde grond. 

Vervolgens vindt de eigenlijke thermische behandeling van de grond plaats. Voordat de 
gedroogde grond de buisoven in gaat wordt deze nogmaals gezeefd om beschadiging van de 
diverse componenten te voorkomen. De afgezeefde fractie wordt afhankelijk van de verontreini- 
ging als produkt afgezet of na verkleining alsnog in de thermische installatie gebracht. Het 
materiaal wordt in de buisoven gebracht en verhit tot een temperatuur van 450 tot 750 "C, 
afhankelijk van de verontreinigingen en vochtgehalte. De installatie wordt bedreven onder 
uitsluiting van zuurstof. Hierdoor zal de aanwezige humus ontleden in een koolstoffractie en 
een gasmengsel. Het debiet van dit gasmengsel is in vergelijking tot de technieken waarbij 
grond direct verhit wordt klein. Het brandstofverbruik en de capaciteit van de rookgasreini- 
gingsinstallatie kan daardoor navenant kleiner zijn. 

De grond uit de oven wordt naar de koeler geleid. Dit is eveneens een trommel. Door indirecte 
koeling met water wordt de temperatuur van de grond verlaagd tot circa 100 "C. Als laatste 
stap in het proces wordt de grond bevochtigd in een speciale menginstallatie. 

8.6.3 NAVERBRANDING 

In de naverbrander worden de gassen verbrand welke direct in contact zijn geweest met de 
verontreinigde grond. In deze gassen kunnen de volgende componenten voorkomen: 
- waterdamp of water uit de droger 
- gassen uit de buisoven 

. pyrolysegas ontstaan uit het organisch materiaal 

. vluchtige verontreinigingen uit de grond 

. inerte gassen welke gebruikt worden voor de afdichting. 

De gassen uit de buisoven worden naar een cycloon geleid. Hierin worden de grovere 
stofdelen afgescheiden. Daarna passeren de gassen een keramisch stoffilter. Deze wordt 
gespoeld met stikstof. Het is van groot belang dat de temperatuur van de afgassen die het 
keramisch filter passeren niet te laag is. 

-69- 



Condensatie van ondermeer teerachtige componenten uit het pyrolysegas is anders het gevolg 
hetgeen leidt tot verstopping van het keramisch filter. Alle gassen worden dan samengevoegd 
in de naverbrander. De gassen worden geoxydeerd bij een temperatuur van 1000 tot 1200 "C. 
De verblijftijd van de gassen is net als bij de grond in de buisoven sterk afhankelijk van de 
samenstelling van de grond, de verontreinigingen en het vochtgehalte. 

8.6.4 ROOKGASREINIGING 

De rookgassen uit de naverbrandingskamer worden voor een deel naar de koeler geleid. Hier 
wordt het rookgas gekoeld met gerecirculeerde gassen. In het rookgas wordt water gei'njec- 
teerd en daardoor (verdamping) daalt de temperatuur van de gassen. De overige rookgassen 
worden naar de droogtrommel geleid. 

Het rookgas heeft na de koeler/droogtrommel een temperatuur van circa 200 "C. In het 
rookgas wordt kalkmelk gedoseerd. Door deze toevoeging worden de zure componenten 
grotendeels gebonden. Ook vindt tegelijkertijd een actief kooldosering plaats welke zorg draagt 
voor het afvangen van kwik en eventueel ontstane dioxines. In een reactor reageren de gassen 
met de additieven. In het nageschakelde doekfilter worden de kalk en het kooi verwijderd uit 
de rookgassen en gemengd met kalk en actief kool. Na een aantal malen te zijn gebruikt wordt 
dit mengsel afgevoerd. Het rookgas wordt na het verlaten van het doekfilter naar de schoor- 
steen geleid. Het gereinigde en herverhitte (in verband met pluimvorming) rookgas verlaat de 
installatie bij een temperatuur van circa 220 "C. 

8.6.5 MARKANTE KENMERKEN 

Enige markante kenmerken van de grondreiniging met een indirect verhitte trommeloven door 
NBM zijn: 
- droging en reiniging grond vindt fysiek gescheiden plaats in respectievelijk een draaitrom- 

me1 en een gloeitrommel 
- indirecte verhitting met rookgassen 
- relatief veel aandacht voor energieterugwinning. 
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8.7 Draaitrommel Hochtief, indirect verhit 

Hochtief maakt evenals NBM gebruik van een indirect verhitte draaitrommeloven. In figuur 8.8 
is het procesverloop schematisch weergegeven. De installatie heeft een jaarcapaciteit van 
35.000 ton en is vergeleken met de Nederlandse grondreinigingsinstallaties relatief klein. 

Verfahrensschema 
111. A b h l ~ r r e l a n l a g e  

Figuur 8.8 Grondreinigingsinstallatie te Herne (Duitsland) 

8.7.1 VOORBEWERKING 

De aangevoerde grond wordt met behulp van twee in serie geschakelde shredders verkleind 
tot delen welke kleiner zijn dan 20 mm. De bewerkte grond wordt dan gebufferd in een kleine 
trechter, dit om een betere continuiteit te verkrijgen van het voorbewerkingstraject. Vervolgens 
wordt deze fractie ontijzerd met behulp van een elektromagneet. Deze mechanische voorbe- 
handeling dient enerzijds om de grond homogener van samenstelling te maken en anderzijds 
om de verontreinigingen te verdelen (gelijkmatige concentratie aan schadelijke stoffen). Deze 
voorbehandelingsinstallatie is opgesteld in een aparte hal waarvan de ventilatielucht door een 
actief koolfilter wordt geleid. Dit om eventuele verontreinigingen en stank te elimineren. 
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8.7.2 THERMISCH HART 

Het thermisch hart is opgedeeld in twee fasen. De eerste fase bestaat uit het voordrogen van 
de grond en de tweede fase is de thermische behandeling van de grond. 

In de eerste fase wordt de grond ingebracht in een indirect verhitte draaitrommel. Hierin 
worden de in de grond bevindende vluchtige verontreinigingen uitgedampt. De indirecte 
verhitting vindt plaats met behulp van stoom (200 "C, 16 bar, 0,6 ton stoom per ton grond). 
Wanneer de grond uit deze droger komt heeft deze een temperatuur van 100 tot 120 "C en 
een vochtgehalte van 1 tot 3%. 

De damp welke uit deze droger komt wordt door een doekfilter ontstoft en naar de naverbran- 
der geleid. Het stof dat achter blijft op dit doekfilter wordt terug gevoerd naar de voorgedroog- 
de grond. 

De tweede fase omvat de eigenlijke thermische behandeling van de grond. Hierbij wordt de 
grond indirect verhit tot zo'n 600 A 650 "C. Dit geschiedt met hete afgassen uit de naver- 
brander. De trommeloven is volledig afgedicht, zodat de buitenlucht niet in deze trommel kan 
komen (pyrolyse). 

De gassen uit de naverbrander hebben een temperatuur van 1200 "C. De verhitting van de 
grond wordt geregeld met behulp van acht verhittingszones waarvan de toevoer van de 
verbrandingsgassen voor elke zone apart wordt geregeld. Hierdoor kan een optimaal tempera- 
tuurprofiel wordt verkregen afhankelijk van het soort grond dat verwerkt wordt. De verblijftijd 
van de grond in de trommeloven varieert van 30 tot 45 minuten. 

8.7.3 NAVERBRANDI NG 

Nadat de grond uit de pyrolyse-oven is gekomen wordt deze afgekoeld. Dit geschiedt door 
middel van waterinjectie. De grond heeft dan nog een temperatuur van circa 70 "C. De 
waterdamp die daarbij ontstaat wordt door een doekfilter geleid en daarna direct afgevoerd 
naar de rookgasreiniging. Het stof dat afgevangen wordt door het doekfilter is 'schoon' zodat 
deze weer direct aan de gereinigde grond kan worden toegevoegd. 

De gassen uit de droog- en pyrolysetrommel worden na ontstoffing in de naverbrander 
verbrand bij een temperatuur van 1200 "C. Als brandstof wordt in normaal bedrijf olie gebruikt. 
De mogelijkheid is aanwezig om in noodsituaties propaan te gebruiken. Het rookgas heeft een 
minimale verblijftijd van 2 seconden bij een luchtfactor van 1 5 .  
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8.7.4 ROOKGASREINIGING 

De rookgassen uit de naverbrandingskamer worden naar de stoomketel geleid. Voordat deze 
rookgassen de ketel ingaan worden deze afgekoeld tot zo'n 900 "C (waterinjectie). De 
afgassenketel produceert stoom welke wordt gebruikt in de trommeldroger (16 bar, 200 "C). 
De uittredetemperatuur van de gassen uit de ketel is circa 450 "C. 

De rookgassen worden in de sproeidroger verder gekoeld. Het hiervoor benodigde water is 
afkomstig van de natte wasser. Door de warmte afgifte van het rookgas worden opgeloste 
zouten ingedampt en kunnen direct afgevoerd worden. 

Na de sproeidroger hebben de rookgassen nog een temperatuur van 150 "C. Toevoeging van 
calciumhydroxyde en cokes zorgen ervoor dat de zware metalen gebonden en de eventueel 
gevormde dioxines geabsorbeerd worden. In het nageschakelde doekfilter worden deze fijne 
deeltjes afgevangen. Deze reststoffenstroom wordt opgevangen en zal moeten worden gestort 
(circa 0,4 massaprocent van de ingangsstof). 

Vervolgens worden de rookgassen door een zure wasser geleid (verwijdering van HCI en HF) 
en daarna wordt in een (tegenstroom) wasser SOP verwijderd. De ontstane oplossingen uit 
deze twee wassers wordt teruggevoerd naar de sproeidroger. Na deze twee wassers verlaat 
het schone rookgas de installatie via een 40 m hoge schoorsteen. 

8.7.5 MARKANTE KENMERKEN 

Enige markante kenmerken van de grondreiniging met een indirect verhitte trommeloven door 
Hochtief zijn: 
- droging en reiniging grond vindt fysiek gescheiden plaats in respectievelijk een draaitrom- 

me1 en een gloeitrommel 
- indirecte droging met behulp van stoom. 
- verhitting van grond door rookgassen verdeeld over acht zones 

De installatie is voorzien van een aantal veiligheidsmaatregelen, namelijk: 
- batterij en dieselaggregaat voor noodstroombedrijf 
- propaanbranders in naverbrander om eventuele storingen aan oliebranders op te vangen 
- noodwatervoorziening; indien de watervoorziening uitvalt kan uit een bassin water worden 

gepompt, zodat de installatie 'normaal' uit bedrijf kan worden genomen 
- computergestuurd proces; bij ernstige storingen neemt de computer de bediening over. 

Alle emissies voldoen aan de Duitse norm (17. BlmSchV). Deze norm is in grote lijnen 
vergelijkbaar met de BLA in Nederland. 
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8.8 Partieel smelten ENSCO 

Met de installatie MWP 2000 van ENSCO worden de organische componenten in een trommel- 
oven ontleed bij een temperatuur van 650 tot 1000 "C. De afgassen worden naverbrand op een 
temperatuur van 1100 tot 1300 "C. Door de modulaire opbouw is het mogelijk om deze 
installatie naar de saneringsplaats te vervoeren. De verwerkingscapaciteit van deze installatie 
varieert, afhankelijk van de verontreinigingen, tussen de 3 en 6 ton per uur. Figuur 8.9 geeft de 
techniek schematisch weer. 

schone grond 

Figuur 8.9 Schema ENSCO, grondreiniging door middel van partieel smelten 

De grond wordt verkleind en gemengd om een homogene stof te verkrijgen. Deze wordt dan 
door middel van een transportschroef in de trommeloven gebracht. In deze oven wordt de 
grond verhit (gelijkstroom) tot een minimum temperatuur van 650 "C. De verblijftijd bedraagt 
circa 30 minuten. Deze kan echter worden gevarieerd, afhankelijk van de mate van verontrei- 
niging, door wijziging van het toerental van de trommeloven (1 tot 6 omwentelingen per 
minuut). 

De afgassen worden na ontstoffing door een multi-cycloon naar de naverbrander geleid. Hier 
worden de afgassen geoxydeerd bij een temperatuur van 11 O0 tot 1300 "C. Hiervoor geldt een 
minimale verblijftijd van 2 seconden. In de nageschakelde afgassenketel wordt stoom 
opgewekt waarmee de stoomejecteurwasser wordt bedreven. De rookgassen worden 
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gequenched en vervolgens in de natte wasser geleid. De stoomejecteur fungeert tevens als 
zuigtrekventilator in het systeem. Door de turbulente stroming in deze ejecteur worden 
stofdeeltjes van 1 p m  en kleiner uit de rookgassen verwijderd. In de condensor wordt niet 
alleen de stoom gecondenseerd maar ook worden de grovere stofdeeltjes (> 3 pm) af- 
gevangen. Hierna verlaten de rookgassen de installatie. 

De informatie over ENSCO heeft zich tot op heden beperkt tot enkele algemene artikelen. In 
het kader van de studie is het niet gelukt om nader contact te leggen met de leverancier uit de 
Verenigde Staten. Wel zijn een aantal van belang zijnde adressen achterhaald. Deze adressen 
zijn opgenomen in bijlage D. 

Behoudens de beschrijving van de techniek in deze paragraaf is het partieel smelten van 
ENSCO niet nader in beschouwing genomen bij de evaluatie van de technieken. Toch wordt 
het partieel smelten als een kansrijke techniek gezien omdat door de relatief hoge procestem- 
peratuur verontreinigingen met zware metalen geïmmobiliseerd kunnen worden, zonder dat de 
eigenschappen van de reststof na verwerking veel zal verschillen van de reststof die vrijkomt 
bij andere technieken voor de reiniging van grond. Toepassing als grond wordt daarom 
mogelijk geacht. Het energieverbruik zal, gezien de hoge temperatuur waarop de techniek 
opereert, waarschijnlijk hoger zijn dan bij de voorgaand beschreven technieken. 

8.9 Samenvatting technieken 

In deze paragraaf wordt een overzicht gepresenteerd van de belangrijkste kenmerken van de 
technieken die geëvalueerd zijn op de haalbaarheid voor de thermische verwerking van 
baggerspecie. In tabel 8.2 is een overzicht opgenomen met de belangrijkste proceskenmerken 
van de technieken. Tabel 8.3 geeft een overzicht van een aantal kengetallen. 

Opvallend zijn de soms grote verschillen die op treden tussen de kengetallen, hetgeen op 
grond van de overeenkomsten in de technieken niet verwacht wordt. Met name het energiever- 
bruik en het te reinigen rookgasdebiet verschilt sterk per techniek. Op grond van de verstrekte 
informatie is het niet mogelijk geweest deze verschillen te verklaren. Door de leveranciers is 
gemeld dat de doorzet, energieverbruik en het rookgasdebiet sterk afhankelijk zijn van de 
eigenschappen van de te verwerken afvalstof (RWZI-slib of grond). Inzicht in de relatie tussen 
deze parameters is echter niet verstrekt. 

De grote verschillen ten aanzien van de kengetallen zonder dat deze afdoende verklaard 
kunnen worden maken dat de eigenlijke evaluatie met de nodige voorzichtigheid diende te 
worden uitgevoerd. 

-75- 



Tabel 8.2 Overzicht proceskenmerken thermische technieken 
Situatie per augustus 1995 
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Tabel 8.3 Overzicht kengetallen thermische technieken, zoals opgegeven of afgeleid uit 
opgaven door de leveranciers in het kader van deze studie voor bestaande 
installaties 

I I I I I 

Draaít”&chniken 
I I I I I 

Uit de beschrijving van de technieken blijkt dat inmiddels iedere techniek langjarige ervaring 
heeft opgedaan met de verwerking van grond of RWZI-slib. Ook is ervaring opgedaan met de 
bijbehorende rookgasreiniging en afvalwaterzuiveringsinstallaties. De overstap naar de 
verwerking van baggerspecie zal, wanneer de modificaties weinig ingrijpend behoeven te zijn, 
zonder vergaande consequenties mogelijk moeten zijn. Bij een enkele techniek (Lurgi, RWZI- 
slibverbranding Dordrecht) wordt de thermische verwerking van baggerspecie zelfs zonder 
modificaties mogelijk geacht. De kosten zijn met NLG 700,- per ton DS (inclusief circa NLG 100,- 
stortkosten van reststoffen), bij een DS% van 19%, echter hoog. Ook de kosten van de 

indirect verhitte draaitrommel van Hochtief zijn dusdanig hoog dat de toepassing van deze 
technieken voor de thermische verwerking van baggerspecie tegen een tarief van maximaal 
NLG 250,- per ton DS niet waarschijnlijk wordt geacht. De relatief geringe schaalgrootte heeft 
hierbij een grote invloed op het verwerkingstarief. 

Ten overvloede wordt opgemerkt dat met voorgaande informatie over verwerkingstarieven 
geen uitspraak wordt gedaan over een tarief behorend bij de nieuwbouw van een installatie 
voor de thermische verwerking van baggerspecie. 
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9 THERMISCHE VERWERKING BAGGERSPECIE 

Op een enkele uitzondering na kunnen de technieken zoals beschreven in het voorgaande 
hoofdstuk niet zondermeer toegepast worden voor de thermische verwerking van bagger- 
specie. Door de leveranciers is aangegeven dat iedere techniek geschikt is te maken voor de 
verwerking van baggerspecie, maar dat dan wel een aantal modificaties moeten worden 
doorgevoerd (zie tabel 9.1). Een voorontwerp van deze modificaties en een beschrijving van 
de gevolgen voor de massa- en energiebalans en de kosten is echter achterwege gebleven. 
In dit hoofdstuk worden de noodzakelijk geachte modificaties toegelicht. Uitgangspunt bij het 
voorontwerp is dat elk type baggerspecie, ongeacht zijn fysische eigenschappen, thermisch 
verwerkt moet kunnen worden. Dit heeft als consequentie dat bij het voorontwerp is uitge- 
gaan van een "worst case" situatie. 

Tabel 9.1 Modificaties volgens opgave leverancier 

- 3150 MJhon gmnd 

Ecotachnlek - ontwaleren - > 60% DS 
- eventuele vormgeving van de - < 80" r i  I - < 1.5 MJkg 

- nog niet aan te geven 
- 1655 MJMon grond 

ATM - voordrogen 

Drawtrommel 
oven 

- w 70% DS 
- < 50" 
- 0,5 MJkg 

- circa NLG 1,5 Mln "investering voor 

- er is minder brandstof benodigd dan 
de droogstap. 

bij grond 
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De belangrijkste modificatie die zal moeten plaatsvinden betreft het voorbehandelingstraject. 
Iedere techniek stelt eisen ten aanzien van het percentage droge stof voor dat de stof het 
thermisch hart ingaat. De baggerspecie (35 tot 65% DS) zal dus ontwaterd moeten worden. 
Deze ontwatering levert een hoeveelheid 'licht' verontreinigd afvalwater op welke behandeld 
moet worden door de afvalwaterzuiveringsinstallatie. Daarnaast is een separate reiniging nodig 
van het afvalwater uit de rookgasreinigingsinstallatie. 

Bij het opstellen van een ontwerp voor de voorbewerking van baggerspecie is aangenomen dat 
door de fijnere structuur van baggerspecie ten opzichte van vervuilde grond, een grotere 
stofproduktie in het thermische hart zal plaatsvinden waardoor bestaande rookgasreinigings- 
systemen capaciteitsbepalend zouden kunnen worden. Bij thermische grondreinigers die 
gebruik maken van een indirect verhittingssysteem zal dit in mindere mate een rol spelen door 
een geringer gasdebiet in de oven. 

Recent uitgevoerde droogproeven echter, waarbij baggerspecie uit de Nieuwe Merwede is 
gedroogd, geven aan dat stofproduktie tijdens het drogen in de voordroogtrommel van ATM 
geen overmatige stofproduktie tot gevolg had. De voeding van de droger bestond uit rul, 
mechanisch ontwaterd (zeefbandpers) materiaal met circa 55% DS. 

Omdat enkele leveranciers van thermische grondreinigingsinstallaties in de door hen ingevulde 
enquête aangeven dat door vormgeving het stofprobleem zou kunnen worden beperkt, is bij 
het voorontwerp uitgegaan van een droogtechniek waarbij een vormvast produkt vrijkomt dat 
als voeding dient voor de uiteindelijke thermische behandeling. 

9.1 Concept thermische verwerking 

De thermische verwerking van baggerspecie is gericht op het behandelen van de te verwerken 
stof bij een hoge temperatuur (tot 1000 "C) waardoor verontreinigingen uit de vaste fase 
worden verwijderd of onschadelijk worden gemaakt. Om de verwerking op hoge temperatuur 
mogelijk te maken dient het concept in principe te zijn opgebouwd uit de volgende stappen 
(zie ook figuur 9.1): 
- afscheiden zandfractie; stap 1 
- mechanische ontwatering restfractie; stap 2, optie 
- thermische droging restfractie; stap 3 
- thermische verwerking restfractie; stap 4 

- afvalwaterbehandeling 
- rookgasreiniging. 
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Bij het voorontwerp wordt rekening gehouden met de volgende specifieke omstandigheden 
die zich voor kunnen doen bij de thermische verwerking van baggerspecie: 
- overmatige stofvorming als gevolg van het hoge slibgehalte 
- slechte thermische droogeigenschappen door verkleving van de ontwaterde baggerspecie 

tot grote brokken. 

Door te anticiperen op deze "worst case" situatie mag verondersteld worden dat de thermi- 
sche verwerking van ieder type baggerspecie hierdoor mogelijk wordt. Inmiddels hebben 
recente droogproeven met baggerspecie uit de Nieuwe Merwede in het kader van de tweede 
pilotsanering in het POSW-programma (ATM 1 O, 1 1 oktober 1995) aangetoond dat overmati- 
ge stofvorming niet optreedt en dat de droogeigenschappen van mechanisch ontwaterde 
baggerspecie goed zijn. In hoeverre deze bevindingen algemeen geldend zijn is op dit 
moment niet vast te stellen. 

Het concept zoals gepresenteerd kan als volgt opereren: 
- voorbehandeling en thermische verwerking vinden op dezelfde lokatie plaats 
- de mechanische ontwatering vindt op de baggerlokatie plaats met een al dan niet mobiele 

installatie. De thermische droging en de uiteindelijke verwerking vindt elders plaats. 

Bij de evaluatie is vooralsnog uitgegaan van verwerking op BBn lokatie. 

Deelsystemen thermische verwerking 

De baggerspecie wordt in 3 tot 4 stappen behandeld. Daarnaast vindt reiniging plaats van 
afvalwater en rookgas. De zandfractie zal altijd van de slibfractie worden afgescheiden. 
Wanneer sprake is van een schone zandfractie dan is verdere behandeling niet noodzakelijk 
en is hergebruik zonder meer mogelijk (zie route 3 in figuur 9.1). Een vervuilde zandfractie 
zal afgescheiden moeten worden om de mechanische ontwatering en thermische droging van 
het slib technisch probleemloos te laten verlopen. De afgescheiden zandfractie wordt in dit 
geval rechtstreeks toegevoerd aan het thermische hart (zie route 2 in figuur 9.1). Een verde- 
re reductie van het watergehalte wordt bereikt door de thermische droging. De ontwatering en 
droging worden dusdanig uitgevoerd dat de slibfractie wordt vormgegeven. Hierdoor wordt 
stofvorming bij de uiteindelijke thermische verwerking tegengegaan. 

-81 - 



dun = gasstromen 
dik 
gestippeld = optie, procesoptimalisatie 

= stofstromen (water en vaste stof) 

Figuur 9.1 Concept thermische verwerking baggerspecie 

De evaluatie van de thermische verwerking van de restfractie (het thermische hart van de 
installatie) vindt grotendeels plaats op grond van de informatie zoals die is aangeleverd door 
de leveranciers (zie hoofdstuk 10 en 11). Van de overige systemen is de beschikbare informatie 
niet toereikend zodat een voorontwerp is opgesteld. Het voorontwerp richt zich op een 
allround installatie die in staat moet worden geacht om alle modelspecies te kunnen verwerken. 
Het opstellen van een voorontwerp is met name noodzakelijk om een uitspraak te kunnen 
doen ten aanzien van de vennrerkingskosten. 
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Nabehandeling reststoffen 

Een nabehandeling van de vaste stoffractie die vrijkomt bij de thermische verwerking blijft 
achterwege. Uitgangspunt is dat de vrijkomende vaste stof een kwaliteit moet hebben die de 
toepassing als grond mogelijk maak. Hieraan worden de technieken getoetst. Wanneer 
toepassing als grond niet mogelijk is dan zijn drie vervolgroutes mogelijk: 
- storten 

gaat in tegen de wens van hergebruik, sluiten van de kringloop 
- toepassen als toeslagstof of vulstof in een vormgegeven bouwstof 

markmogelijkheden zijn geringer, specifieker en veeleisender 
- (thermische) nabehandeling vaste stoffractie op temperatuur boven de 1000 "C, hetgeen 

leidt tot een toename van de verwerkingskosten. 

Optimalisatie thermische verwerking 

Door integratie van de deelsystemen wordt het mogelijk de thermische verwerking van 
baggerspecie te optimaliseren. Het energieverbruik kan daardoor verminderen, componenten 
kunnen kleiner worden gedimensioneerd en kostenreductie wordt zodoende mogelijk. Daarte- 
genover staan ook nadelen zoals een toenemende complexiteit en daarmee een toename van 
het risico op storingen. Ook gaat optimalisatie over het algemeen gepaard met een toename 
van de investeringen. 

In dit stadium is beperk aandacht besteed aan optimalisatiemogelijkheden omdat op dit 
moment onvoldoende (experimentele) gegevens voorhanden zijn om de diverse opties door te 
rekenen. Enkele onderkende optimalisatiemogelijkheden zijn (zie figuur 9.1): 

toevoeren van water (recirculatie) aan de zandafscheiding 
verbetering afscheidingsrendement 
toevoeren van zand aan de mechanische ontwatering 
verbetering ontwateringsrendement 
toevoeren van thermische behandelde vaste stof aan de thermische droging 
verbetering droogproces, warmte-overdracht 
toevoeren van damp uit thermische droging aan naverbranding 
verwerking verontreinigde damp en beheersing temperatuur 
terugwinning warmte ten behoeve van thermische droging 
reductie energieverbruik 
terugwinning warmte ten behoeve van thermisch hart 
reductie energieverbruik 
rookgasrecirculatie 
reductie debiet rookgasreiniging 
verlaging temperatuur naverbranding tot 850 "C bij een verblijftijd groter 2 s 
reductie energieverbruik. 

noodzaak 

noodzaak 

optie 
route 4 

optie 
route 5 

optie 
route 6 

optie 
route 7 

optie 

optie 
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Bij de technieken voor de reiniging van grond wordt zeer verschillend gedacht over optimalisa- 
tiemogelijkheden. Schijnbaar wegen de voordelen nauwelijks op tegen de nadelen. Enige 
voorzichtigheid bij het optimalisatie van het concept voor de thermische verwerking van 
baggerspecie is daarom geboden. Het hoge watergehalte en het grotere rookgasdebiet in het 
geval sprake is van baggerspecies met een relatief hoge stookwaarde (boven 1,5 MJ/kg) 
maak dat de benadering rond de optimalisatie van baggerspecie toch anders ligt als bij de 
reiniging van grond. 

9.2 Voorbehandeling baggerspecie 

De voorbehandeling van baggerspecie bestaat uit: 
- afscheiden zandfractie 
- mechanisch ontwateren 
- thermisch ontwateren. 

Achtergrondinformatie over de voorbehandeling (technische uitvoering, investeringen) is 
opgenomen in bijlage G. 

Afscheiden zandfractie 

Wanneer de baggerspecie bestaat uit een vervuilde slibfractie en een schone zandfractie dan is 
het niet nodig om de zandfractie thermisch te verwerken. Het zand kan dan in de eerste stap 
van de voorbehandeling direct worden afgescheiden. Dit gebeurt grotendeels met behulp van 
water dat vrijkomt elders bij de verwerking (mechanisch ontwateren). Ook wanneer de 
zandfractie vervuild is zal afscheiding plaatsvinden omdat anders de mechanische ontwatering 
teveel onderhevig is aan slijtage. Enig zand mag echter achterblijven in de slibfractie omdat dit 
de ontwateringseigenschappen bevordert. 

De korrelgrootte waarop het zand afgescheiden wordt bedraagt standaard 63 pm. Om deze 
afscheiding mogelijk te maken zal de baggerspecie in verschillende stappen worden behan- 
deld. Het concept zoals dat door Ecogrind (immobilisatie baggerspecie) of METHA Hamburg 
(ontwatering baggerspecie) wordt toegepast is in dit opzicht een goed voorbeeld (figuur 9.2). 
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Figuur 9.2 Voorbehandeling baggerspecie, concept METHA Hamburg 

De verdeling van de verontreinigingen als functie van de korrelgrootte is niet eenduidig. Tussen 
baggerspecies onderling kunnen grote verschillen voorkomen. Ook gedraagt niet iedere 
verontreiniging zich identiek. In figuur 9.3 is weergegeven hoe de verontreinigingen zijn 
verdeeld voor Elbe-slib. Scheiding op 63 pm blijkt in het geval van Elbe-slib een goede keuze. 
Metingen aan slib uit bijvoorbeeld de Geulhaven, haven Stein en haven Zierikzee geven aan 
dat de hoogste concentraties aan verontreinigingen steeds in de slibfractie kleiner dan 63 p m  
voorkomen, maar dat ook boven de 63 pm pieken in de concentraties aan verontreinigingen 
kunnen voorkomen. Een flexibele afscheiding in meer fracties met de daarbij behorende 
controle op de aanwezigheid van verontreinigingen wordt dan ook noodzakelijk geacht. 
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Figuur 9.3 Verontreiniging als functie van korrelgrootte, Elbe-slib 

Samengevat kunnen afgescheiden zandfracties als volgt worden toegepast: 
- hergebruik als grond 
- indien sterk verontreinigd in tweede instantie toevoeren aan thermische verwerking. 

Dit heeft alleen zin wanneer de verontreinigingen organisch zijn 
- afvoeren als afvalstof (storten) wanneer verontreinigd met zware metalen boven de interven- 

tiewaarde 
- gedeeltelijk suppleren bij mechanische ontwatering. 

Mechanisch ontwateren tot 60% DS 

Het mechanisch ontwateren is alleen zinvol wanneer de slibfractie een watergehalte heeft 
groter dan 40%. Dit is het geval bij modelspecie B (zie bijlage H). Bij zandrijke baggerspecie 
heeft, net zoals bij modelspecie A, mechanische ontwatering geen zin en kan de slibfractie 
direct aan de thermische droger worden toegevoerd. Ook de zandfractie, wanneer sterk 
verontreinigd, hoeft in dit geval niet per se afgescheiden te worden (zie route 1 in figuur 9.1). 

Mechanische ontwatering wordt om twee redenen noodzakelijk geacht: 
- het energieverbruik voor de thermische droging van de baggerspecie wordt beperkt 
- vormgeving van de slibfractie wordt mogelijk waardoor stofvorming wordt tegengegaan. 
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Het mechanisch ontwateren van de slibfractie bestaat uit de volgende in serie geschakelde 
stappen (zie figuur 9.2): 
- lamellenindikker 
- zeefbandpers. 

Het produkt van de mechanische ontwatering is enigszins vormgegeven en bestaat uit een 
filterkoek. 

Thermisch drogen tot 90% DS 

Om het verbruik aan hoogwaardige energie (aardgas, olie) te beperken bij de eigenlijke 
thermische verwerking, wordt een thermische droging voorzien. De droging van het mechani- 
sche ontwaterde slib zal indirect plaatsvinden met lage druk stoom die geproduceerd wordt in 
een afgassenketel die na de naverbranding is geplaatst. Een temperatuur van 150 "C is 
voldoende hoog om het water uit de baggerspecie te laten verdampen. In de praktijk zal vaak 
voor een hogere stoomtemperatuur, bijvoorbeeld 200 "C, worden gekozen. Kleiner dimensio- 
neren wordt dan mogelijk. Het risico van het vervluchtigen van verontreinigingen neemt echter 
wel toe. Omdat afvalwaterbehandeling een noodzakelijke processtap is (en zelfs toevoer aan 
de naverbrander overwogen kan worden), wordt een hogere stoomtemperatuur niet als een 
probleem gezien. 

De thermische droging van het mechanisch ontwaterde slib (hoge druk zeefbandpers) wordt in 
het voorontwerp in het kader van deze studie uitgevoerd met een banddroger. De banddroger 
bestaat uit een tunnel met een geperforeerde platenband die dient als transportmedium. Met 
ventilatoren wordt verwarmde lucht door het materiaal geleid. De gedroogde baggerspecie 
wordt vervolgens met behulp van een holle transportschroef in de (bestaande) thermische 
verwerking gebracht. De verwachting is dat ondanks de stofproduktie die zal optreden in het 
thermisch hart, de totale stofproduktie dusdanig kan worden beperkt dat dit geen nadelige 
invloed heeft op het bestaande rookgasreinigingssysteem. 

Vanuit de ervaringen die opgedaan zijn binnen het kader van het Ecogrind-project (Ecotech- 
niek), is gebleken dat vormgegeven baggerspecie (pellets) na droging dermate vormvast is 
geworden dat bij de oxydatie (700°C) in een draaitrommeloven slechts 1 a 2 massaprocent 
van de ingevoerde (gedroogde) pellets, als stof met de afgassen ontwijkt. Alhoewel pellets en 
filterkoeken een mogelijk afwijkend drooggedrag vertonen, is de verwachting dat de uiteinde- 
lijke stofproduktie in het thermisch hart vergelijkbaar zal zijn. 
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Gekozen is voor een droge stof percentage van 90% omdat drogen tot een hoger DS- 
percentage de filterkoek instabiel maakt. Het percentage van 90% is in de praktijk goed 
haalbaar. Andere droogtechnieken zijn echter ook mogelijk zoals de bij grondreiniging 
gangbare trommeldroger en de Vandenbroekdroger. De voorkeur is gegeven aan een 
droogtechniek die bijdraagt aan het in stand houden van een enigszins vormgegeven produkt. 

9.3 Afvalwaterzuivering 

Bij de afvalwaterzuivering is onderscheid te maken in afvalwaterstromen die bij de voorbehan- 
deling vrijkomen (mechanische ontwatering en damp thermische droging) en afvalwater dat 
vrijkomt bij de rookgasreiniging. In het laatste geval wordt meestal gesproken van afvalwater- 
behandeling. De afvalwaterstroom die vrijkomt bij de mechanische ontwatering zal relatief 
schoon zijn. De verontreinigingen zullen voornamelijk organisch van aard zijn. De damp van de 
thermische droging kan daarentegen ook vluchtige koolwaterstoffen en metalen (kwik) kunnen 
bevatten. Bij de rookgasreiniging kunnen met name de concentraties aan zware metalen 
ontoelaatbaar hoog zijn (afhankelijk van het type baggerspecie). 

Over de kwaliteit van de afvalwaterstromen is echter weinig bekend zodat in dit stadium het 
zekere voor het onzekere moet worden genomen en er van uitgegaan moet worden dat ook bij 
afvalwater afkomstig van de thermische droging de verwijdering van zware metalen nodig is. 

Bij de meest waterrijke baggerspecie (baggerspecie B) komen per ton baggerspecie de 
volgende hoeveelheden water vrij (zie bijlage I): 
- 486 kg bij de mechanische ontwatering 
- 126 kg bij de thermische droging in de vorm van damp 
- 39 kg bij de thermische verwerking in de vorm van water. 

Bij baggerspecie A komen per ton baggerspecie de volgende hoeveelheden water vrij (zie 
bijlage I): 
- 236 kg bij de mechanische ontwatering 
- 70 kg bij de thermische droging in de vorm van damp 
- 69 kg bij de thermische verwerking in de vorm van water. 

In de rookgasreiniging zal een hoeveelheid water vrijkomen met een omvang van 10 tot 40 kg 
per ton baggerspecie. De hoeveelheid wordt bepaald door de concentratie aan verontrei- 
nigingen en de mate waarin gespuid moet worden. Lozing van afvalwater uit rookgasreiniging 
zal niet altijd worden toegestaan. Wanneer indamping noodzakelijk is dan kan dit in de 
afgassenstroom met behulp van een sproeidroger. Gezien de beperkte omvang van deze 
afvalwaterstroom ligt een aparte indampinstallatie meer voor de hand. 
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Concept afvalwaterzuivering 

De afvalwaterzuivering bestaat uit de volgende stappen: 
- flocculatie 
- sli bafscheiding 
- zandfiltratie 
- nitrificatie en denitrificatie 
- biologische oxydatie 
- nabezinking 
- actief koolfilter. 

De flocculatie gevolgd door slibafscheiding is alleen nodig bij de reiniging van afvalwater 
afkomstig uit de rookgasreiniging en damp afkomstig van de thermische droging. De afval- 
waterzuivering zal fysiek opgesplitst zijn in twee delen, zeker wanneer de mechanische 
ontwatering op een andere lokatie plaatsvindt als de thermische verwerking. 

9.4 Rookgasreiniging 

De rookgasreinigingsinstallatie dient te bestaan uit de volgende stappen: 
- ontstoff ing met behulp van cyclonen en/of elektrostatisch filter voorafgaand aan naver- 

branding 
- wassing voor verwijdering S, CI, F en zware metalen 
- doekfilter met actief kool voor verwijdering resterende verontreinigingen. 

Wassing van de rookgassen is mogelijk met een zogenaamde droge of natte reiniging. Ook 
zijn tussenuitvoeringen bekend, de semi-droge reiniging. Het is met ieder systeem, mits goed 
gedimensioneerd voor zijn toepassing, mogelijk om aan de gestelde grenswaarden te voldoen. 
De natte wassing heeft als voordeel dat de produktie van rookgasreinigingsresidu aanzienlijk 
geringer is en dat de reiniging ook onder sterk wisselende omstandigheden naar behoren 
functioneert. De droge reiniging is in aanschaf goedkoper. De bedrijfsvoering is duurder door 
het hogere verbruik aan reagens en de hogere afvoerkosten van rookgasreinigingsresidu. Dit 
gaat niet altijd op. 

Wanneer de baggerspecie slechts licht verontreinigd is met zware metalen dan kan het 
rookgasreinigingsresidu aan de grond worden toegevoegd. Hierdoor wordt aanzienlijk 
bespaard op stortkosten. In het kader van deze studie is de voorkeur gegeven aan een natte 
wassing van de rookgassen. 

Afhankelijk van de mate van verontreiniging kan het afgevangen stof worden gerecirculeerd om 
uiteindelijk als grond te kunnen worden hergebruikt. Het is de vraag of dit met de beschouwde 
technieken mogelijk zal zijn omdat het immobilisatie-effect gering is (temperatuur stoffractie 
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kleiner dan 1000 "C). Wanneer geen hergebruik mogelijk is dan zal het stof tegen relatief hoge 
kosten moeten worden afgevoerd. Deze kosten bedragen circa NLG 250,- per ton. De 
stofproduktie is sterk afhankelijk van de techniek (0,5% tot 15% van de droge stof). De invloed 
op de uiteindelijke verwerkingskosten kan daardoor groot zijn en oplopen tot maximaal NLG 40,- 
per ton DS baggerspecie. 

Het verontreinigde actief kool kan worden teruggestookt, bij voorkeur in de naverbrander. 
Experimenten bij afvalverbranding hebben uitgewezen dat geen accumulatie optreedt en dat 
verontreinigingen (dioxinen) vernietigd worden of uiteindelijk via het rookgasreinigingsresidu 
(kwik) worden afgevoerd (natte wassing). 

Het debiet van de te reinigen rookgasstroom bedraagt circa 1000 m: droog/ton DS bagger- 
specie. Bij de pyrolysetechnieken zal het debiet kleiner zijn. Dit heeft twee oorzaken: 
- het pyrolyseprodukt bestaat voor een deel uit koolstof dat niet wordt omgezet in CO2, maar 

als reststof met de grond wordt afgevoerd 
branderafgassen mengen zich niet met de gassen uit de thermische verwerking. Hierdoor is 
het debiet na de draaitrommel lager, maar ook na de naverbrander omdat minder additione- 
le brandstof nodig is om de gewenste naverbrandingstemperatuur te bereiken. 

- 

Gegevens ten aanzien van het rookgasdebiet zoals die door de leveranciers zijn verstrekt 
bevestigen dit beeld vreemd genoeg echter niet. 

Het risico van dioxinevorming in het afkoeltraject wordt bij de thermische verwerking van 
baggerspecie kleiner geacht dan bijvoorbeeld bij afvalverbranding. Hiervoor zijn de volgende 
redenen aan te voeren: 
- de verhouding chloor/zwavel verschilt sterk. Bij huishoudelijk afval is de chloorconcentratie 

is de rookgassen circa 3 maal zo hoog als de zwavelconcentratie (1000 tegen 300 mg/m:). 
In het geval van baggerspecie ligt de chloorconcentratie in de range van 300 tot 400 mg/kg 
DS baggerspecie en zwavel in de range van 25 tot 2600 mg/kg DS baggerspecie. Wanneer 
de zwavelconcentratie hoger is dan de chloorconcentratie, neemt het risico van dioxine- 
vorming af. 

- in de modelspecies zit minder koper dan in HHA. Koper werkt als een katalysator bij de 
DeNovo-synthese en maakt zo de vorming van dioxine tijdens het afkoeltraject (rookgas- 
temperatuur 400 tot 200 "C) mogelijk. 
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1 O WERVELBEDTECHNIEKEN 

De wervelbedtechnieken worden vertegenwoordigd door de grondreiniging van Hölter en de 
RWZI-slibverbrandingsinstallatie van Lurgi (zie voor een beschrijving van de technieken in hun 
huidige vorm 8.1 en 8.2). 

10.1 Technisch concept 

Wervelbedtechnieken kenmerken zich door het feit dat een vaste stof in min of meer zwevende 
toestand wordt verbrand. Om dit mogelijk te maken dient de deeltjesgrootte beperkt te blijven 
en binnen een zekere bandbreedte te liggen. De vereiste deeltjesgrootte varieert, afhankelijk 
van de uitvoeringsvorm van het wervelbed, van een fractie van een mm tot enkele cm. 

Uitvoeringsvorm wervelbed 

Hölter stelt dat baggerspecie zich beter leent voor een wervelbed dan grond vanwege de 
geringere spreiding in de deeltjesgrootte. Het roterend wervelbed zoals dat toegepast wordt bij 
de grondreiniging BORAN kan daarom vervangen worden door een eenvoudiger uitvoerings- 
vorm, namelijk het stationaire wervelbed. Deze uitvoeringsvorm is gelijk aan hetgeen door Lurgi 
wordt toegepast voor de verbranding van RWZI-slib. 

Hölter heeft op laboratoriumschaal experimenten uitgevoerd met de thermische verwerking van 
baggerspecie in een stationair wervelbed. Hoewel de resultaten niet voorhanden zijn mag op 
grond van de context worden geconcludeerd dat het stationaire wervelbed zich goed leent 
voor deze toepassing. 

Stofemissie 

Vanwege het feit dat de deeltjesgrootte relatief klein is en de verbranding zwevend plaatsvindt, 
is de stofconcentratie in de rookgassen zeer groot. Afhankelijk van de uitvoeringsvorm wordt 
10 tot 50% van de toevoer aan vaste stof via de rookgasfase afgevoerd. Door middel van 
cyclonen en doekfilters wordt voorkomen dat de stofemissie naar de lucht de grenswaarde 
overschrijdt. De stofafscheiding dient tevens om een optimale werking van de overige 
rookgasreinigingsstappen mogelijk te maken. Doordat de emissie van stof inherent is aan de 
techniek hoeft bij wervelbedtechnieken niet veel aandacht te worden besteed aan de vorm- 
geving van de baggerspecie bij de voorbehandeling. Ontwatering is voldoende. Het mechani- 
sche ontwateren met een zeefbandpers gevolgd door het thermisch drogen met een bandd- 
roger is daarom niet strikt noodzakelijk. 
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Wanneer deze vormen van conditionering achterwege blijven dan zal wel extra zorg moeten 
worden besteed aan het tegengaan van de stofbelasting op de werkplek. Het werken met 
volledig gesloten systemen ligt daarbij voor de hand. 

Ontwatering 

Doordat in het wervelbed van Hölter en Lurgi een zandbed aanwezig is, is de thermische 
capaciteit van deze technieken groot in vergelijking tot de draaitrommeltechnieken. Per ton 
zandmassa is slechts een geringe hoeveelheid baggerspecie aanwezig. Dit maak dat het 
wervelbed mogelijkheden biedt voor de thermische droging van de baggerspecie. Zo opereert 
Lurgi met een DS-percentage van 30 tot 45%. De thermische droging kan in dit geval in zijn 
geheel achterwege blijven. Hölter geeft de voorkeur aan een DS-percentage van 60 tot 70%. 
De filosofie van Hölter is om in de voorbehandeling zoveel mogelijk water en zand af te 
scheiden zodat de capaciteit van de eigenlijke thermische verwerking klein kan blijven en 
daarmee kosten bespaard kunnen worden. De uiteindelijke keuze is een kwestie van procesop- 
timalisatie. Wel geven de beide leveranciers aan dat, gezien de geringe stookwaarde van de 
baggerspecie, ondervuring van het wervelbed noodzakelijk is wanneer het vochtgehalte te 
hoog is. Hölter geeft als omslagpunt een stookwaarde van 5,5 tot 6,5 MJ/kg op. Gezien het 
geringe aandeel brandbare stof (zie tabel 2.6) is het autark bedrijven van het wervelbed niet 
mogelijk, ook niet wanneer de baggerspecie zwaar verontreinigd is met olie. Steeds zal 
steunbrandstof nodig zijn. 

Rookgasreiniging 

Wervelbedtechnieken bieden de mogelijkheid om toeslagstoffen zoals kalk te doseren in het 
wervelbed. Hierdoor wordt het grootste deel van de verontreinigingen reeds in een vroeg 
stadium gebonden. In de huidige praktijk wordt deze optie steeds minder toegepast omdat de 
verontreinigingen de kwaliteit van de reststof negatief beÏnvloeden en omdat de reinigingsgraad 
niet dusdanig is dat stappen in de rookgasreiniging achterwege kunnen blijven. Een natte 
rookgasreiniging wordt noodzakelijk geacht om te allen tijde te kunnen voldoen aan de 
emissie-eisen. 

Lurgi stelt dat gezien de geringe concentratie zwavel in de baggerspecie de verwijdering van 
S 0 2  wellicht achterwege kan blijven. Volgens opgave van RlZA kan het zwavelgehalte in de 
baggerspecie sterk variëren en oplopen tot waarden die hoger zijn dan hetgeen gangbaar is bij 
bijvoorbeeld huishoudelijk afval. Dit betekent dat bij een installatie die geschikt moet zijn voor 
de verwerking van meer soorten baggerspecie een natte wassing voor de verwijdering van SO, 
moet worden voorzien. 
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10.2 Functioneren concept 

Met beide technieken is inmiddels een dusdanige ervaring opgedaan dat gesproken mag 
worden van een uitontwikkelde techniek. Echter alleen de installatie van Lurgi is nu reeds 
toepasbaar voor de verwerking van baggerspecie. Bij de installatie van Hölter zullen de nodige 
modificaties moeten worden doorgevoerd. 

Van een installatie die gebruik maakt van een wervelbed mag een hoge beschikbaarheid 
worden verwacht. De installatie van Lurgi (DRSH Dordrecht) is ontworpen op een bedrijfstijd 
van 8000 uur per jaar. Hölter gaat uit van een bedrijfstijd van 7200 uur per jaar. 

De kosten van onderhoud, inclusief personeel, worden door Hölter en Lurgi begroot op 3% van 
de investeringskosten. De personeelssterkte voor het volcontinu bedienen van de installatie 
bedraagt 18 personen (Lurgi). Bij 5-dagen bedrijf is een personeelssterkte van 12 personen 
(Hölter) toereikend. 

10.3 Milieu-aspecten 

Op grond van de verstrekte informatie en eigen bevindingen wordt verwacht dat aan de 
emissie-eisen naar lucht en water kan worden voldaan. Een waterzuiveringsinstallatie en een - 
rookgasreinigingsinstallatie zoals beschreven in 9.3 en 9.4 zijn dan wel noodzakelijk. 

10.4 Hergebruiksaspecten 

De reststof die vrijkomt na de thermische verwerking in een wervelbed zal in grote lijnen 
overeenkomen met de reststof zoals die vrijkomt bij de draaitrommeltechnieken. De toepassing 
als grond zal alleen mogelijk zijn wanneer het gehalte aan zware metalen gering is, zie 2.2.3). 
Toepassing in vormgegeven produkten zal slechts beperkt mogelijk zijn. Een nadere toelichting 
op hergebruiksaspecten is te vinden in 11.4. 

10.5 Kosten verwerking 

De kosten van verwerking van baggerspecie zullen in vergelijking tot de draaitrommeltechnie- 
ken voor de wervelbedtechnieken, gezien het investeringsniveau hoger zijn. Ook na verreke- 
ning van schaaleffecten en verschillen in leveringsomvang blijft de wervelbedtechniek een 
relatief dure techniek. De investering in de installatie van DRSH te Dordrecht (Lurgi) heeft NLG 
150 miljoen bedragen (capaciteit 45.000 ton DS per jaar). Het hoge watergehalte (81 %) en de 
hoge stookwaarde van de droge stoff ractie (rookgasproductie per ton wordt hierdoor relatief 
groot) zijn debet aan deze hoge investering. 
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De investering in de installatie van Hölter (BORAN, Berlijn) is volgens opgave NLG 28 tot 34 
miljoen geweest bij een jaarcapaciteit van 50.000 ton grond. Opgemerkt moet worden dat de 
installatie van Hölter voorzien is van een relatief uitgebreide rookgasreinigingsinstallatie. Hölter 
heeft aangegeven dat bij nieuwbouw het rookgasreinigingsconcept vereenvoudigd zal worden 
ten opzichte van BORAN. 

De bedrijfskosten zullen niet wezenlijk verschillen van draaitrommeltechnieken. Voor een 
nadere toelichting op de verwerkingskosten wordt verwezen naar 11.5. 
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11 DRAAITROMMELTECHNIEKEN 

De draaitrommeltechnieken kennen vele uitvoeringsvormen. De verschillen blijken met name op 
te treden ten aanzien van: 
- directe- of indirecte verhitting 
- al dan niet scheiden van drogen en thermische verwerking 
- mate van energieterugwinning 
- uitvoering rookgasreinigingssysteem. 

In dit hoofdstuk worden de draaitrommeltechnieken als geheel behandeld. Wanneer een 
afwijkende uitvoeringsvorm leidt tot markante verschillen ten aanzien van milieu, energie, 
toepassing reststoffen of kosten dan wordt dit nader toegelicht. 

11.1 Technisch concept 

Gezien de eisen die een draaitrommeltechniek stelt aan het droge stofgehalte kan deze 
techniek niet zonder voorbehandeling van de baggerspecie. Afscheiding van zand, mechani- 
sche ontwatering en thermische droging zijn nodig (zie 9.1). Verschillende technieken zoals 
ATM, NBM en Hochtief hebben een aparte droogtrommel waardoor hier kan worden volstaan 
met het mechanisch ontwateren van de baggerspecie. Of een droogtrommel in de praktijk 
onder alle omstandigheden zal voldoen is de vraag gezien het risico van overmatige stof- 
ontwikkeling. De voorkeur wordt daarom gegeven aan een banddroger (zie ook 9.2). 

Verschillende leveranciers hebben aangegeven dat het mogelijk wordt geacht om mechanisch 
ontwaterde baggerspecie te verwerken in combinatie met verontreinigde grond. Het aandeel 
baggerspecie in massa% zal naar verwachting 10% tot 50% kunnen bedragen. 

11.2 Functioneren concept 

Met de draaitrommeltechnieken is uitgebreide en langjarige ervaring opgedaan met de 
reiniging van grond bij een schaalgrootte die oploopt tot 150.000 ton per jaar. Verwacht wordt 
dat draaitrommeltechnieken zonder meer geschikt zijn voor de thermische verwerking van 
baggerspecie, mits het droge stofgehalte boven de 70% ligt en de gedroogde baggerspecie 
enigszins vormgegeven wordt toegevoerd aan de draaitrommel. 

De kosten van onderhoud (inclusief personeel) worden begroot op 6% van de investerings- 
kosten en zijn ingegeven door de opgave van de leveranciers. De personeelssterkte zal bij een 
volcontinu dienst circa 30 personen (5 ploegen van 6 personen) bedragen. In dagdienst wordt 
rekening gehouden met een personeelssterkte van 15 personen. 
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11.3 Milieu-aspecten 

Op grond van de door de leveranciers verstrekte informatie wordt verwacht dat aan de 
emissie-eisen naar lucht en water kan worden voldaan. Om dit technisch mogelijk te maken 
zijn diverse uitvoeringsvormen denkbaar. In het kader van deze studie is gekozen voor een 
relatief vergaande vorm van waterzuivering en een nat rookgasreinigingssysteem (zie ook 9.3 
respectievelijk 9.4). In dit opzicht treden geen verschillen op met de wervelbedtechnieken. 

De milieubelasting wordt mede bepaald door het te reinigingen rookgasdebiet. Op dit punt 
treden aanzienlijke verschillen op tussen de draaitrommeltechnieken. 

11.4 Hergebruiksaspecten 

De reststof uit het thermisch hart wordt in eerste instantie aangemerkt als grond. Dit betekent 
op jaarbasis een produktie van 1,5 miljoen ton grond door de thermische verwerking van 
baggerspecie. Hiervoor zijn enkele marken denkbaar zoals ophoging, wegfunderingen en 
dergelijke. De totale marktgrootte bedraagt circa 45 miljoen ton op jaarbasis. Het aandeel van 
baggerspecie bedraagt dan slechts 3,5%. 

Samenstelling seisen 

Voor grond gelden de samenstellingseisen zoals deze opgenomen zijn in het Bsb en de IPO- 
beleidsnota. De organische verontreinigingen vormen daarbij geen probleem. Deze zullen 
nagenoeg volledig worden "afgebroken" bij de thermische verwerking. Anders ligt het bij de 
zware metalen. Hier is de vraag op welke wijze deze verontreinigingen beïnvloed worden en of 
dit voldoende is om uiteindelijk aan de samenstellingseisen voor grond te voldoen. In tabel 
11.1 is een overzicht gegeven van de concentraties aan zware metalen: 
- in de met zware metalen verontreinigde modelspecies input 
- waarbij acceptatie voor grondreiniging nog toelaatbaar is verwerking 

output 
- en ter vergelijking in huishoudelijk afval (HH-afval). 
- toelaatbaar in de grond na verwerking (grenswaarde, zie ook 3.2) 

Uit tabel 11.1 blijk dat de in de baggerspecie aanwezige verontreiniging aan zware metalen 
redelijk vergelijkbaar is met hetgeen gangbaar met huishoudelijk afval. Een analogon is hier 
dus te maken. Ook blijk dat de acceptatiewaarden zoals die vermeld staan in de vergunning 
van de grondreinigers hoger zijn dan de grenswaarde van grond. Dit betekent in de praktijk dat 
grond met een hoge concentratie aan zware metalen wel mag worden verwerkt, maar dat het 
produk niet mag worden toegepast als grond. Storten is dan de enige mogelijkheid. Een 
derde constatering is dat de verontreiniging aan zware metalen in de modelspecies hoger kan 
zijn dan hetgeen toelaatbaar is op grond van de grenswaarde voor grond. Dit betekent dat de 

-96- 



thermische techniek zware metalen uit de vaste stof zal moeten verwijderen door verdamping 
naar de gasfase. De mate waarin dit gebeurt is sterk afhankelijk van de chemische verbindin- 
gen waarin de zware metalen voorkomen en de daarmee samenhangende smelt- en kookpunt. 
In tabel 11.1 is het kookpunt aangegeven van de meest voorkomende verschijningsvormen van 
de zware metalen. 

Tabel 1 1.1 Concentraties aan zware metalen en acceptatiewaarden voor de verontreinigingen 
in de aangeleverde grond bij de diverse leveranciers [Novem, 19891 

Om aan de grenswaarden voor grond te kunnen voldoen zal, afgezien van het gedrag van de zware 
metalen (vervluchtiging), de baggerspecie een aanmerkelijk lagere concentratie aan zware metalen 
moeten bevatten dan deze grenswaarde. Door het afscheiden van de zandfractie, indien schoon 
genoeg, en het gedeeltelijk verdwijnen van de humus treedt een concentratie-effect op van de zware 
metalen in de resterende fractie. Het is daarom van belang om bij de verwerking van baggerspecie 
de ingangsconcentratie aan zware metalen vast te stellen en tevens na te gaan, gegeven de 
voorbehandeling en de wijze van thermische verwerking, welk effect dit heeft op de concentratie aan 
zware metalen in de grond. 
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Gedrag van zware metalen 

Een afschatting van het gedrag van de zware metalen bij de thermische verwerking in een draaitrom- 
me1 is van groot belang om uiteindelijk te kunnen vaststellen of de toepassing als grond mogelijk is. 
Bij afvalverbranding is het gedrag van de zware metalen bekend. In tabel 11.2 is weergegeven welk 
deel van de zware metalen in de bodemas blijft en welk deel vervluchtigd en meegevoerd wordt met 
de rookgassen. De in de tabel opgenomen verdeling treedt op bij een procestemperatuur van 1050 
"C. Dit beeld wordt in grote lijnen bevestigd door ervaringen opgedaan bij Ecogrind [POSW, 19941. 
De stoffen waarbij sprake is van een significante vervluchtiging zijn arseen, cadmium en kwik. De 
overige zware metalen zullen grotendeels achterblijven in de bodemas. Wanneer de temperatuur 
lager ligt dan 1000 "C, zoals dat bij de draaitrommeltechnieken het geval is, dan zal het percentage 
zware metalen dat achterblijft in de bodemas groter zijn. 

Tabel 11.2 Procentuele verdeling van zware metalen in slakken en rookgas bij verbranding van 
huishoudelijk afval [D.O. Reimann, 19951 

Toepasbaarheid van reststof verwerking baggerspecie als grond 

Op grond van voorgaande kan worden vastgesteld of de verwijdering van zware metalen afdoende is 
om de toepassing als grond mogelijk te maken. In tabel 11.3 is per techniek aangegeven of het 
reinigingsrendement voldoende is. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen de onderwaarde van de 
verontreinigingen aan zware metalen in baggerspecie (I) en de bovenwaarde aan verontreiniging (11). 
Per techniek wordt beoordeeld of deze in staat is de betreffende component op basis van de kook- 
of vervluchtigingstemperatuur te verwijderen. De kook- of vervluchtigingstemperatuur is sterk 
afhankelijk van de verbinding waarin deze component voorkomt. In tabel 11.3 is uitgegaan van de 
"worst case". De verbinding met het hoogste kook- of vervluchtigingspunt is als referentie genomen. 
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Tabel 1 1.3 Reinigingsrendement per techniek 
I: 
II: 

ondergrens verontreiniging zware metalen in baggerspecie 
bovengrens verontreiniging zware metalen in baggerspecie 

I 

+ voldoet aan de samenstellingseis Bsb voor de toepassing ats grond 
- voldoet niet aan de samensteuingseis Bsb voor de toepassing als grond 

Uit tabel 11.3 blijkt dat met name de component zink en in mindere mate cadmium, koper en lood bij 
verontreiniging van de baggerspecie boven de interventiewaarde in dusdanige concentraties kunnen 
voorkomen dat de toepassing als grond na het doorlopen van de thermische verwerking niet mogelijk 
IS. 

In figuur 11.1 zijn de concentraties van de zware metalen weergegeven zoals deze zich in de 
modelspecie bevindt wanneer deze is verontreinigd met zware metalen. Ook is per metaal weergege- 
ven wat de grenswaarde voor grond is. Uit figuur 11.1 blijkt dat de kwaliteit van de reststof niet 
wezenlijk verschilt wanneer de draaitrommeltechniek vergeleken wordt met de wervelbedtechniek. Dit 
omdat alleen arseen (As) verwijderd zal worden bij de hogere (wervelbed-) temperatuur. Aan de 
ingang van het thermisch hart ligt de maximale hoeveelheid arseen al onder de grenswaarde voor 
grond. 
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Figuur 1 1.1 Kookpunttemperatuur versus concentraties zware metalen in de modelspecies 

Toepassingen in vormgegeven bouwstoffen 

Toepassingen in vormgegeven bouwstoffen kunnen zijn cement en Euroklei als grondstof voor de 
keramische industrie. Deze toepassingen kunnen uitkomst bieden voor baggerspecie verontreinigd 
met zware metalen. De marktintroductie en het marktvolume (orde grootte enige 10.000 tonnen per 
jaar) worden echter als problematisch gezien. Doordat de concurrentie met andere grondstoffen 
moet worden aangegaan zullen de opbrengsten eerder negatief dan positief zijn. De toepassing in 
vormgegeven bouwstoffen wordt daarom niet als een oplossing gezien voor het hergebruik van 
reststoffen die beschikbaar komen na de grootschalige verwerking van baggerspecie. 
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1 1.5 Kosten vewerking 

De kosten die gemoeid zijn met de thermische verwerking van baggerspecie in een draaitrom- 
meltechniek zijn berekend voor de slibarme en slibrijke modelspecie, respectievelijk modelspe- 
cie A en modelspecie B (zie 2.1). Ook is het effect van het al dan niet verontreinigd zijn van de 
zandfractie doorgerekend. Bij iedere berekening is de dimensionering van de installatie 
afgestemd op het type baggerspecie dat verwerkt dient te worden. Dit betekent dat veronder- 
steld wordt dat voor ieder type baggerspecie een installatie op maat wordt gebouwd. De 
resultaten van de berekening zijn uitgedrukt in NLG per ton DS zoals toegeleverd aan de poort 
van de verwerkingsinstallatie. Niet inbegrepen zijn de kosten van aanvoer van baggerspecie, 
afvoer van grond, winstopslag en BTW. 

De belangrijkste uitgangspunten voor de berekening van de verwerkingskosten zijn: 
- rente 7% 
- afschrijvingsperiode 7 jaar 
- restwaarde installatie 10% van de investering 
- kosten bouwbegeleiding 7% van de investering 
- kosten bouwrente 4% van de investering 
- jaarlijkse kosten verzekering 0,5% van de investering 
- jaarlijkse kosten onderhoud 6% van de investering 
- 5-ploegendienst (ploeggrootte 7 personen), totaal 35 personen 
- dagdienst door 10 personen 
- aantal operationele vollasturen per jaar 7500 
- de kosten voor de afzet afgescheiden schoon zand bedragen NLG 0,- per ton 
- de reststof die na verwerking resteert wordt om niet als grond afgezet. 

De kosten van de voorbehandeling en afvalwaterbehandeling volgen uit bijlage G. De kosten 
van de thermische verwerking inclusief rookgasreiniging zijn afgeleid uit de kosten zoals die 
gangbaar zijn bij de reiniging van grond. Verondersteld is dat de kosten voor de thermische 
verwerking van gedroogde baggerspecie vergelijkbaar zijn met de kosten van grondreiniging. 
In bijlage I zijn de berekeningen en tussenresultaten opgenomen. 

Investeringen 

In tabel 11.4 zijn de investeringsramingen weergegeven voor de diverse modelspecies (zie voor 
beschrijving modelspecies 2.1). De onzekerheidsmarge in deze ramingen bedraagt ? 20%. De 
investeringen zijn gebaseerd op een installatie met een verwerkingscapaciteit van 150.000 ton 
DS baggerspecie per jaar. De investeringen zijn inclusief grond, infrastructuur en bouwkundige 
installaties. 
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Tabel 11.4 lnvesteringsramingen inclusief bouwrente en -begeleiding, en 10% onvoorzien. 
Tussen haakjes: kale investering, exclusief zojuist genoemde bijkomende kosten. 

Modelspecie B, schoon zand 
Modelspecie B, verontreinigd zand 

Type moddspecíe I Investering f 20% in mh. NLG I 

45 (37) 
51 (42) 

I ModelsDecie A. schoon zand I 22 (18) I 
I Modelspecie A, verontreinigd zand I 39 (32) I 

Uit tabel 11.4 blijkt dat wanneer sprake is van verontreinigd zand de investeringskosten met 
78% en 14% toenemen voor respectievelijk modelspecie A en B. De toename in de inves- 
teringskosten wordt veroorzaakt door de vereiste toename van de verwerkingscapaciteit van 
het thermische hart om het zand thermisch te verwerken. Eveneens blijkt dat het hogere 
watergehalte van modelspecie B (65% tegen 37% voor modelspecie A) 8n het lagere 
zandgehalte (35 % van de droge stof tegen 80 % voor modelspecie A) leiden tot hogere 
investeringen. Het gevolg hiervan is dat er meer water moet worden verwijderd en gezuiverd 
en dat er meer fijne fractie is die ontwaterd, gedroogd 8n thermisch verwerkt moet worden, 
zodat de capaciteit van deze onderdelen toeneemt. De zandfractie behoeft namelijk in 
tegenstelling tot de fijne fractie deze stappen niet te doorlopen. De toename in de investe- 
ringskosten voor modelspecie B t.o.v. A bedraagt 31% in het geval het zand ook verwerkt 
moet worden en ruim 100% wanneer het afgescheiden zand zonder thermische behandeling 
kan worden hergebruikt. 
Een voorbeeld van de verdeling van de investeringskosten over de deelsystemen is weerge- 
geven in figuur 11.3 (modelspecie B met verontreinigde zandfractie). De investering in het 
thermisch hart neemt met 48% het grootste deel van de totale investering voor zijn rekening. 

Verwerkingskosten 

In figuur 11.2 zijn de verwerkingskosten per ton DS baggerspecie gepresenteerd bij een 
verwerkingscapaciteit van 150.000 ton DS per jaar voor respectievelijk de verwerking van 
baggerspecie met verontreinigd zand en baggerspecie met schoon zand. De verwerkings- 
kosten zijn gepresenteerd als functie van het DS-gehalte. De verwerkingskosten zijn 
gebaseerd op de investeringsraming zoals vermeld in tabel 11.4 en zijn opgebouwd uit 
afschrijving, kosten energie, personeel en onderhoud en de kosten van bedrijfsmiddelen en 
verze kering. 
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Figuur 11.2 Verwerkingskosten als functie van het percentage DS 
(1 50 kton DS/jaar, zand wel/niet verontreinigd) 

Uit figuur 11.2 blijkt dat de vewerkingskosten per ton DS baggerspecie afnemen met een 
toenemend DS-percentage. Bij modelspecie A liggen de verwerkingskosten op NLG 85,- en 
NLG 115,- voor de thermische verwerking van alleen slib respectievelijk verontreinigd zand 
en slib. Bij modelspecie B liggen de verwerkingskosten hoger en wel op NLG 133,- en NLG 
145,- voor de thermische verwerking van alleen slib respectievelijk verontreinigd zand en slib. 

Zoals al aangegeven bij de investeringskosten, worden deze kosteneffecten enerzijds 
veroorzaakt door toename van de kapitaalslasten van het thermisch hart in geval zand 
verontreinigd is en thermisch wordt verwerkt; dezelfde hoeveelheid droge stof aan bagger- 
specie wordt aangevoerd, doch de capaciteit van het thermische hart moet groter zijn om ook 
het zand te kunnen verwerken, zodat de verwerkingskosten per ton ds toenemen. Afnemend 
droge stof gehalte heeft tot gevolg dat de voorbehandelingssectie (ontwateren, drogen) een 
grotere capaciteit moet hebben door de toenemende hoeveelheid te verwerken fijne fractie, 
terwijl de aangevoerde hoeveelheid droge stof aan baggerspecie gelijk blijft. Ook dan stijgen 
de verwerkingskosten per ton droge stof. 
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Figuur 11.3 Investerings- en exploitatiekosten bij 150.000 ton per jaar, modelspecie B met 
verontreinigd zand 
Links 
Rechts 

Totale investering NLG 42 miljoen, totale exploitatie NLG 22 miljoen per jaar 

Onderverdeling kale investeringskosten in miljoen NLG 
Onderverdeling exploitatiekosten in miljoen NLG per jaar 
Overig: bouwrente, bouwbegeleiding, verzekering, onvoorzien 

Invloed schaalgrootte 

De invloed van de schaalgrootte op de verwerkingskosten per ton DS baggerspecie is 
weergegeven in figuur 11.4. In deze figuur zijn tevens de gemiddelde verwerkingstarieven 
(zie punt) met de bijbehorende range weergegeven zoals die zijn opgegeven voor de 
geevalueerde technieken. Uit de figuur blijkt dat bij een schaalgrootte van 500 kton DS 
baggerspecie per jaar het verwerkingstarief, ook wanneer de kosten voor het thermisch hart 
hoog worden verondersteld, onder de NLG 150,- per ton DS kan liggen. Daarnaast blijkt dat 
in alle gevallen de verwerkingskosten de grens van NLG 250,- per ton DS niet overschrijden. 
De invloed van de schaalgrootte is berekend met de schaalregel zoals in bijlage I opgeno- 
men. De gehanteerde schaalfactor bedraagt 0,7. Of de verwerkingskosten af zullen nemen 
volgens de gehanteerde schaalfactor zal moeten blijken uit meer gedetailleerde kostenbere- 
keningen. Effecten als bijvoorbeeld de beperkte opschaalbaarheid van draaitrommels worden 
dan meegewogen. 

De uiteindelijke optimale schaalgrootte zal bepaald worden door de combinatie van het 
schaalvoordeel van een grotere installatie, het schaalnadeel van de toenemende logistieke 
kosten bij een toenemende schaalgrootte en de lokatie voor de installatie. 
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Figuur 11.4 Invloed van de schaalgrootte op de verwerkingskosten baggerspecie 
Verwerkingskosten per ton DS bij grondreiniging zijn afgeleid uit 
verwerkingstarief zoals opgegeven door de leveranciers, zie ook 
tabel 8.3 bladzijde 77 
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12 EVALUATIE, CONCLUSIES 

In de projectomschrijving van RlZA is gevraagd om een technisch-economische analyse van 
thermische technieken voor de verwerking van model baggerspecie. De intentie bij aanvang 
van het project is geweest om een dergelijke analyse per techniek te maken waarbij 
ondermeer aandacht wordt besteed aan de energie- en massabalans, reinigingsrendement, 
voorbehandeling, gasreiniging en bedrijfsvoering. Gaandeweg de studie is gebleken dat een 
analyse per techniek te hoog gegrepen is. De stap van de huidige toepassing naar de 
vetwerking van baggerspecie is te groot om een inzicht op detailniveau te verschaffen. Het 
geboden inzicht betreft nu de mogelijkheden die de thermische technieken als geheel bieden. 

Wat heeft de haalbaarheidsstudie opgeleverd? 

De haalbaarheidsstudie heeft duidelijk gemaakt dat technieken die gangbaar zijn bij de 
thermische verwerking van grond (draaitrommel) in eerste instantie, gezien de lagere kosten 
in aanmerking komen voor de verwerking van baggerspecie. Deze technieken zijn zonder 
meer op grote schaal toepasbaar en hebben een hoog reinigingsrendement voor wat betreft 
de organische verontreinigingen. Wanneer sprake is van met zware metalen verontreinigde 
baggerspecie (verontreinigingsklasse 3 en 4) dan bieden de grondreinigingstechnieken 
meestal geen uitkomst. Alleen immobilisatie leidt dan tot een herbruikbare reststof. 

b 

Wervelbedtechnieken zijn technisch gezien eveneens geschikt voor de thermische verwerking 
van baggerspecie. Voor de verbranding van RWZI-slib geldt dat deze techniek zonder enige 
modificatie kan worden ingezet voor de verwerking van baggerspecie. De verwerkingskosten 
in de huidige situatie zijn echter hoger dan bij de draaitrommeltechnieken het geval is. 

Alle beschouwde thermische technieken zijn in staat om baggerspecie te verwerken binnen 
de richtlijnen die gelden voor de emissies naar lucht en water. In de praktijk kunnen de 
richtlijnen door het bevoegd gezag soepeler gehanteerd worden. Hierbij is te denken aan de 
emissie van NO, en de emissies naar water. Kostenbesparingen worden hierdoor mogelijk. 
Additionele kostenbesparingen zijn wellicht mogelijk wanneer meer bekend is over de 
verontreinigingen die in de diverse waterstromen aanwezig zijn. 

De kosten voor de verwerking van baggerspecie met een draaitrommeloven zullen tussen de 
kosten voor de verwerking van grond en de immobilisatie van baggerspecie in liggen. Bij een 
schaalgrootte van 150.000 tonljaar DS baggerspecie zullen de verwerkingskosten, inclusief 
de voorbehandeling, tussen de NLG 85,- en NLG 145,- per ton DS baggerspecie liggen, 
uitgaande van de in de studie gehanteerde modelspecies. De meerkosten ten opzichte van 
de grondreiniging zoals die in Nederland gangbaar is komen voornamelijk voor rekening van 
de voorbehandeling en het hiermee samenhangende energieverbruik. De voorbehandelings- 
kosten, inclusief afvalwaterbehandeling, zullen NLG 65,- tot NLG 100,- per ton DS bagger- 
specie bedragen. 
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De onzekerheidsmarge rond de verwerkingskosten is nog groot. Effecten van optimalisatie 
ten aanzien van energieverbruik en procesintegratie zijn nog niet in deze kostprijs verwerkt. 

Uit de studie is gebleken dat de vaste stof na de thermische verwerking van baggerspecie 
alleen kan worden toegepast als grond wanneer de baggerspecie voor wat betreft de 
verontreiniging met zware metalen valt binnen verontreinigingsklasse 1 of 2. Baggerspecie 
die alleen verontreinigd is met organische verbindingen zal in alle gevallen verwerkt kunnen 
worden. Geen van de beschouwde technieken is in staat om de zware metalen met concen- 
traties boven de interventiewaarde in voldoende mate te verwijderen uit de baggerspecie. Met 
name de elementen koper en zink worden als problematisch ervaren. 

Wanneer de verontreinigingen met zware metalen groter is dan toelaatbaar volgens de 
samenstellingseisen van grond dan kan de toepassing in vormgegeven bouwstoffen 
overwogen worden. De marktmogelijkheden voor deze toepassingen zijn echter gering. Zeker 
bij de grootschalige verwerking van baggerspecie zal dit niet afdoende zijn om het reststof- 
fenaanbod op te nemen. 

Wat heeft de haalbaarheidsstudie niet opgeleverd? 

De haalbaarheidsstudie heeft een aantal tekortkomingen die het gevolg zijn van de mate 
waarin gegevens voorhanden zijn. De ervaring met de thermische verwerking van bagger- 
specie is zeer beperkt. De studie heeft niet kunnen putten uit experimentele gegevens met 
full scale installaties. 

Buiten beschouwing blijven de voor- en nadelen van de diverse thermische verwerkingsroutes 
voor baggerspecie. De veronderstelde route betreft de nieuwbouw van een grootschalige 
verwerkingsinstallatie voor alle typen baggerspecies die alleen gevoed wordt met bagger- 
specie. 

De voordelen van een techniek op maat zal daarbij afgezet moeten worden tegen de nadelen 
van schaalverkleining enlof de toename van de logistieke kosten. De studie heeft eveneens 
geen aandacht besteed aan de verwerking bij de bestaande grondreinigingsinstallaties al dan 
niet in combinatie met de verwerking van grond. Technisch gezien wordt dit wel mogelijk 
geacht. Onduidelijk is of er ooit voldoende capaciteit beschikbaar zal zijn voor het co- 
verwerken met grond of het modificeren van een grondreinigingsinstallatie voor baggerspecie. 

De haalbaarheidsstudie heeft geen inzicht gegeven in de wijze van exploitatie van de 
installatie. In hoofdlijnen kunnen twee wegen bewandeld worden. De eerste weg is exploitatie 
zoals dat nu gangbaar is bij de reiniging van grond. Een belangrijke kenmerk is hierbij een 
afschrijving van de investering binnen 5 tot 10 jaar. In de studie is hiervan uitgegaan. 
Wanneer de verwerking van baggerspecie als een nuts-functie wordt gezien dan verloopt de 
exploitatie anders. Een afschrijftermijn van 15 tot 20 jaar is dan gangbaar. De exploitatie 
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anders. Een afschrijftermijn van 15 tot 20 jaar is dan gangbaar. De exploitatie wordt in dit geval 
een verantwoordelijkheid van de overheid. De risico’s zijn eveneens voor de overheid. De 
verwerkingskosten kunnen door het toepassen van de nuts-variant aanzienlijk dalen (indicatie 
tot 20%). Het is aan de probleemhebber om te bepalen aan welke vorm van exploitatie de 
voorkeur wordt gegeven. 

In dit stadium zijn weliswaar mogelijke optimalisatieroutes aangegeven ten aanzien van 
energieverbruik en procesintegratie maar het effect op de verwerkingskosten is niet nader 
onderzocht. De wenselijkheid van optimalisatie is sterk afhankelijk van de keuze of de verwer- 
kingstechniek een allround techniek dient te zijn die in staat is een breed scala aan baggerspe- 
cies te verwerken of een techniek gericht op bepaalde typen baggerspecie. In het algemeen 
geldt dat bij een toepassing op maat van een type baggerspecie optimalisatie beter mogelijk is 
zonder dat dit de bedrijfsvoering te zeer compliceert. 

Geen uitspraak kan worden gedaan over de doorzet die met de verschillende technieken kan 
worden behaald. De achtergrondinformatie over de technieken is daartoe te beperkt. Het 
bepalen van de doorzet voor verschillende typen baggerspecie is van groot belang omdat de 
doorzet voor een belangrijk deel het verwerkingstarief bepaalt. Naar verwachting zal het 
vochtgehalte de doorzet niet beperken omdat de mechanische ontwatering deze variabele 
grotendeels uitschakelt. De stookwaarde kan wel beperkend werken op de doorzet. Dit is 
echter sterk afhankelijk van het aandeel vluchtig en de desorptie omstandigheden (oxydatief of 
reducerend). 

Eindconclusie 

De thermische verwerking van baggerspecie met een techniek zoals die gangbaar is bij 
grondreiniging in Nederland wordt technisch/economisch als het meest kansrijk gezien. De 
verwerkingskosten zullen daarbij maximaal NLG 150,- per ton DS baggerspecie blijven. Van 
technische belemmeringen is geen sprake. Implementatie voor het jaar 2000 wordt zonder 
meer mogelijk geacht. Als voornaamste voordeel wordt gezien het vrijwel volledig afbreken van 
organische verontreinigingen, als nadeel het grotendeels ongemoeid laten van de verontrei- 
nigingen aan zware metalen. 
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13 AANBEVELINGEN, OPERATIONALISERING 

Aanvullend onderzoek zal nodig zijn om het verwerkingsconcept en daarmee de kosten nader te 
kunnen preciseren. Hierbij wordt gedacht aan praktijkproeven in een grondreinigingsinstallatie met 
diverse typen mechanisch ontwaterde baggerspecie (DS-gehalte minimaal 50%). Dit onderzoek moet 
duidelijk maken of baggerspecie zonder bedrijfsvoeringsproblemen kan worden verwerkt, in welke 
mate voorbehandeling nodig is, of een uitgebreide afvalwaterzuivering noodzakelijk is, of de 
rookgasreiniging naar behoren kan functioneren (stofvorming), wat de kwaliteit van de vrijkomende 
grond zal zijn en hoe de doorzet zich verhoudt tot het type baggerspecie dat wordt verwerkt. Door 
het uitvoeren van grootschalige praktijkproeven kan met meer zekerheid worden vastgesteld welke 
kosten gemoeid zijn met de thermische verwerking van baggerspecie. 

In tweede instantie kan met de gegevens uit de proeven het verwerkingsscenario voor baggerspecie 
verder ontwikkeld worden. De rol van de thermische verwerking en de wijze waarop (nutsfunctie, 
techniek, schaalgrootte, allround of dedicated) kunnen vervolgens nader worden ingevuld. In laatste 
instantie kan worden gekeken naar optimalisatie van de verwerkingstechniek en de hiermee te 
behalen kostenvoordelen. In tabel 13.1 is aangegeven hoe het operationaliseringstraject er uit kan 
zien voor de thermische verwerking van baggerspecie. Tevens is een tijdspad en een kostenindicatie 
gegeven. Het operationaliseringstraject gaat uit van nieuwbouw. Een alternatief voor dit traject kan 
zijn het benutten van de capaciteit bij de bestaande grondreinigingsinstallaties in Nederland. 
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Tabel 13.1 Operationaliseringstraject thermische verwerking baggerspecie 

Aktffiteii 

1 Praktijkexperiment in bestaande grondreiniger 
voorbereiding 
uitvoering 
- baggerspecie 
- co-verwerking met grond 

Intemretatie resultaten 

Verwerkingsconcept en haalbaaheii zijn nader bepaatd 
~~ ~ ~ 

2 Onderzoek inpassing thermische verwerking 
aanbod scenario’s 
exploitatie scenario’s 
(Nuts, vrije sector) 
verwerkingsscenario’s 
(lokatie, uitvoeringsvorm, optimalisatie, capaciteit) 

3 Voorbereiding realisatie traject 
haalbaarheidsstudie, ondernemingsplan 
voorontwerp 
vergunningverlening I MER 
programma van eisen 
aanbesteding 
(modificatiehieuwbouw) 

Nadere vaststelling uitvoeringsvorm en kosten 

4 Realisatie verwerkingsinstallatie (nieuwbouw) 
bouwperiode 
in bedrijfstelling 

Tydpad Kosten (mln. NLG) 
I 

1996-1 997 0,5 tot 1,2 

I 

mi 1997 
I 

1997-1 998 0,3 tot 0,6 

I 

januari 1998 
I 

1998-1 999 1 tot 2,5 

I 

juli 1999 
I 
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BIJLAGE A OVERZICHT TECHNIEKEN FASE 1 

In het overzicht van de technieken zoals die in fase 1 zijn geïnventariseerd komen een aantal 
dubbeltellingen voor. Het betreft de volgende technieken: 
- Noell Konversions Verfahren; record 2, 19 en 48 
- Hölter BORAN wervelbedverbranding; record 40 en 55 
- Vacuüm schroefdroger; record 1 en 36. 
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BIJLAGE B VOORBEELD DATASHEET, FASE 1 
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26. Algemene informatie 

Naam techniek 
Naam leverancier 
Naam contactpersoon 
Adres leverancier/contactpersoon 

Referenties literatuur 

Type techniek 

In ontwikkeling sinds 

Type afval 

Type verontreiniging 

Eisen welke worden gesteld aan de afvalstof 
range % DS 
range stookwaarde 
range deeltjesgrootte 
overige relevante eisen 

Kosten (in NLG) 
verwerkingskosten per ton DS (range) 
investeringrkosten (range) 
bijbehorende schaalgrootte (konla) 

Thermische grondreinigingsinstallatie (TGI) 
NBM Bodemsanering 
Dhr. J. Vermeij 
Dr. van Stratenweg 15, Gorinchem 

MER NBM Amstelland, dd 17 mei 1904 
Eindrapportage thermische reiniging van grond verontreinigd met 
gehalogeneerde koolwaterstoffen, Schiedam, oktober 1992. 
Tarievenoverzicht van afvalstoffenbestemmingen, BOOT Organiserend 
Civieltechnisch Euro, februari 1995 

L10BLjQFOPQOiO/grond/"lik/nn\rsarliil/w. *. . 

CN, PAK'S, aromaten, minerale die, EOCl 

> 70 gew% 

EOCl e 8.0 mg/kg DS 
Hg < 0.3 mg/kg DS 

195-295 (1M250 per ton natte invoer, stel 85% DS) 

70-80 (volcontinu) 

Beschrijving werking techniek in processtappen 

droging grond door indirecte verhitting tot 130°C 
afzeving 
indirecte verhitting van doorval zeef in pyrolyseoven tot ca. 600°C 
indirecte koeling gereinigde grond in koeltrommel m.b.v. lucht 
bevochting gereinigd produkt 
ontatoffen van de afgassen uit de droger met filterunit en toevoer van stof naar gereinigde grond 
afkoeling afgassen met indirect gekoelde condensor (condensatie waterdamp) 
gaswassing 
ontstoffing van de afgassen uit pyrolyseoven met cycloon en keramische filters 
warmtebenutting afgassen indirect deel pyrolyseoven voor droger 
warmtebenutting lucht indirect deel grondkoeler voor verbrandingslucht pyrolyseoven en droger 
naverbrander voor afgassen uit droger en pyrolyseoven (verblijftijd 1 seconde) 
droge rookgasreiniging van de afgassen uit de naverbrander tezamen met de brandergassen uit de droger en de 
roterende pyrolyseoven 

Algemene opmerkingen: 



26. Detailinformatie van meest marktrijpe installatie 

Ontwikkelingsstadium* 
Bouwjaar 
Lokatie 
Capaciteit 

ton/h 
ton/a 

Type afvatstof 
Percentage DS Qnput) 
Procestempratuur (“C) 
Percentage O2 

Energieverbruik 
thormiwh (&/ton DS) 
dektrisoh (kWh/ton DS) 

#/bwe&/pi#/dem@/grootschalig 

Schiedam 
1985 

15 
8o.Ooo 

verontreinigde grond 
> 70 gew% 
600°C 

O 

0.003 (50 I HBO1 per ton nat) 
<2x630KVA 

Gegevens bekend ovor; (tyq test, dimensie)** 
emissie naar lucht * 
emissie naar water 

J/N blz 4-79 MER NBM 
J/N blz 4-90 MER NBM 

samenstelling reststzffen* JIN 
uitloging reststoffen J/N 
korrelgrootteverdeling JIN 

Wordt naar verwachting vold*aan aan milieuhygiënische eisen: 
emissie naar lucht NER/eisen conform BLA J/N 
emissie naar bodem Bsb/ongebonden toepassing J/N 

Reststof 

gereinigde grond 0.8 hergebruik 
ferro-metalen o.ooo1 hergebruik/schroothandel 
RGRresidu 0.005 erkende verwerker 

Additieven/toeslagstoffen (kalk, aardgas e.d.) (kg/kg input; Nm3/kg input) 

kalk 
NaOH 
aardgas 
stikstof 

Verwerkingskosten per ton DS Qn NLG) 195295 (165250 per ton natte invoer, stel 85% DS) 

Knelpunten, onzekerheden zoals verwacht bij toepassing voor baggerspecie: baggerspecie dient deels gedroogd te worden 
en gepelleteerd i.v.m. stofproduktie 

Algemene opmerkingen 

* 
** = doorhalen wat niet van toepassing is 

= indien gegevens bekend S.V.P. bijvoegen 
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BIJLAGE C OVERZICHT SCORES PER TECHNIEK, FASE 1 
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BIJLAGE D ADRESSEN INFORMATIE ENSCO 

I BEDRIJFSINFORMATIE ENSCO 

- Ensco 
- Follansbee, WV 
- De Soto, TX (Kathy Martin) 

- Ensco Hazardous Waste 
- Williamsville, NY (Ken Northup) 

- Ensco lncorporated 
- Pittsburgh, PA (Jeff Cooper) 
- Scottsdale, AZ (G. Kim Hendricks) 
- Los Angelos, CA (Richard Assif) 
- Tampa, FL (..........) 

- Ensco, Inc. Environmental Company 
- Baton Rouge, LA 

- Ensco 
- EI Dorado, AR (James East) 

304 797 1703 
214 230 4770 

716 632 0966 

412 527 9110 
602 947 8000 
213 850 7281 
813 289 5600 

504 927 9600 

501 8643760 
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BIJLAGE E VRAGEN LEVERANCIERS 
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54045-KET/PEC 95-2469 

VRAGEN 

De vragen hebben betrekking op de volgende deelonderwerpen: 
- in kaart brengen verwerkingsconcept 
- technische beoordeling werking 
- verbruik van energie en toeslagstoffen 
- emissie naar lucht en water 
- eigenschappen en toepassingsmogelijkheden reststoffen 
- economie, verwerkingskosten. 

Steeds is getracht om bij de vragen onderscheid te  maken naar de huidige situatie waarbij 
grond of RWZI-slib wordt verwerkt en naar de (toekomstige) situatie waarbij baggerspecie 
wordt verwerkt. Gevraagd wordt om de antwoorden, zeker bij de huidige situatie, zoveel 
als mogelijk te kwantificeren. Wanneer dit niet mogelijk is dan graag uw mening over het 
gevraagde in kwalitatieve zin. Antwoord op de vragen rond het concept voor de verwer- 
king van baggerspecie (zie 1) wordt voor eind juli op prijs gesteld. De antwoorden op de 
overige vragen dienen uiterlijk op 14 augustus door KEMA ontvangen te zijn. 

Uw reactie kunt u zenden aan: 
KEMA 
t.a.v. ing. A.E. Pfeiffer telefoon 085 - 56 6215 
Postbus 9035 telefax 085 - 42 8713 
6800 ET ARNHEM 

1 Verwerkingsconcept 

Uitgaande van de techniek zoals die op dit moment in bedrijf is voor de grootschalige 
verwerking van grond en/of RWZI-slib worden de volgende vragen gesteld over het 
verwerkingsconcept: 
- wat is de operationele bandbreedte van de huidige installatie (stookwaarde, vochtgehal- 

te, asgehalte, korrelgrootteverdeling, aard van de afvalstof) 
- zijn er in het verleden op enigerlei wijze proeven gedaan met de verwerking van 

baggerspecie en zo ja, tot welke inzichten heeft dit geleid 
- wordt de verwerking van één of meer modelspecies mogelijk geacht met de techniek 

zoals die nu operationeel is. Welke operationele knelpunten kunnen zich hierbij voordoen 
- welke modificaties zijn nodig om een techniek geschikt te maken voor baggerspecie 
- is daarbij aanvullende voorbehandeling nodig (scheiding, ontwatering, vormgeving) en zo 

ja, in welke mate 
- is daarbij aanvullende nabehandeling nodig in verband met toepassen reststoffen 
- welke vorm van gasreiniging wordt in het geval van de verwerking van baggerspecie 

afdoende geacht. 
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2 Massa- en energiebalans 

Gegeven de modelspecies en de systeemgrenzen worden de volgende vragen gesteld ten 
aanzien van de massa- en de energiebalans: 
- hoe groot is het energieverbruik en in welke vorm (E, stoom, aardgas) bij de huidige 

installatie. Door welke factoren wordt dit energiegebruik bepaald 
- wat is de invloed van het vochtgehalte op het energieverbruik 
- welke toeslagstoffen zijn nodig en welke hoeveelheden zijn hiermee gemoeid 
- zijn processchema’s voorhanden met daarin aangegeven temperatuur, druk en flow. 
- wat zijn naar verwachting de verschillen tussen de verwerking van grond c.q. RWZI-slib 

en de verwerking van baggerspecie ten aanzien de massa- en energiestromen. 

Wanneer gegevens worden verstrekt over de massa- en energiebalans dan is het wenselijk 
dat hierbij ook de samenstelling van de ingaande afvalstroom gegeven wordt. 

3 Bedrijfsvoering 

Gegeven de afvalstoffen die op dit moment worden verwerkt en de modelspecies die 
mogelijk verwerkt gaan worden in het voorgestelde verwerkingsconcept worden de 
volgende vragen gesteld ten aanzien van de bedrijfsvoering: 
- welke bedrijfservaring (jaren, typen afvalstoffen, beschikbaarheid) is nu reeds opgedaan 
- in welke mate (kosten, invloed beschikbaarheid) is onderhoud noodzakelijk 
- wat is de personeelsomvang (ploeg grootte, ondersteund personeel) 
- hoe groot is het aantal bedrijfsuren en vollasturen per jaar 
- wat zijn de standtijden van de hoofdcomponenten 
- welke onderhoudsfilosofie wordt gevolgd 
- welke operationele problemen zijn te verwachten bij baggerspecie. 

4 Emissies 

Onderscheid is te maken naar gegevens die bekend zijn van afvalstoffen (grond, slib en 
baggerspecie) waarmee reeds ervaring is opgedaan en emissiewaarden zoals die verwacht 
worden bij de verwerking van modelspecies. De bijbehorende vragen zijn: 
- welke emissies treden op naar lucht (componenten en omvang) 
- zijn gegevens voorhanden over de gassamenstelling voor reiniging 
- welke emissies treden op naar water (componenten en omvang) 
- wat zijn de samenstelling en uitloogeigenschappen van de reststof(fen) 
- wat is bekend over de civieltechnische eigenschappen van de reststof(fen1 
- welke toepassingsmogelijkheden hebben de reststoffen nu en worden er gezien voor de 

reststof(fen) afkomstig van baggerspecie. 
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Omdat gestreefd wordt naar het afleiden van kengetallen (reinigingsrendement) wordt 
gevraagd om eveneens de samenstelling van de ingaande afvalstroom (hoofdcomponenten, 
verontreinigingen) op te geven. Het is echter de vraag of het reinigingsrendement redelijk 
onafhankelijk is van de ingaande afvalstroom. Gaarne uw mening hierover. 

5 Economie 

- hoe omvangrijk zijn de investeringen die gemoeid zijn geweest met de huidige installatie 
- hoe omvangrijk zijn de exploitatiekosten bij de huidige installatie 

(bediening, onderhoud, inkoop energie en toeslagstoffen 
- welke baten worden verwacht 
- welke meerinvesteringen moeten naar verwachting worden gemaakt om de installatie 

geschikt te maken voor de verwerking van baggerspecie 
- wordt de verwerking van baggerspecie naar verwachting duurder of goedkoper dan de 

verwerking van de huidige afvalstof. Hoe groot kan het verschil per ton DS bij benade- 
ring zijn en door welke factoren wordt dit met name bepaald. Uitgangspunt is een 
schaalgrootte van 150 kton DS per jaar 

- welke invloed heeft de schaalgrootte naar verwachting op de verwerkingskosten bij de 
vergelijking van de jaarcapaciteit van 150 kton DS met 50  en 500 kton DS. 



BIJLAGE F ANTWOORDEN OP VRAGEN LEVERANCIERS 
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BIJLAGE G VOORBEHANDELING BAGGERSPECIE ESDEX 
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Esdex B.V. 

6 september 1995 
5-01 0363/khs/khs 

Gehalte Specie A 

Voorbehandeling baggerspecie t.b.v. thermisch verwerking 

Specie B 
(in geWh) 

Zand 

Slib 

Humus 

Water 

Nat Droog Droog Nat Droog 
met zand zonder zand met zand 

47.88 76.00 10.72 30.63 

11.97 19.00 79.20 19.91 56.87 

3.1 5 5.00 20.80 4.37 12.50 

37.00 65.00 

Droog 
zonder zand 

82.00 

18.00 

(1) Zand is het aandeel > 63 pm en c 2 mm en er is aangenomen dat dit zand inert is 
Slib is het aandeel c 63pm. 
Humus is het aandeel gloeiverlies 

Uitaanaspunten 
Als uitgangspunt voor de thermische reiniging van baggerspecie is gekozen voor een minimaal droge stofgehalte 
van 90 gew%. Dit gehalte is zodanig gekozen dat thermische reiniging met het doel om organische 
componenten uit te drijven, en in een naverbrander te vernietingen, efficient kan worden toegepast. 
In de meeste thermische verwerkingsinstallaties zal op basis van het restvochtgehalte van 10 gew% de 
capaciteit t.o.v. de huidige verwerkingscapaciteit bij vervuilde grondverwerking stijgen. , 

De ervaring bij METHA I I I  in Hamburg (zie bijlage 1) en ervaring met diverse typen species die getest zijn in het 
kader van het Ecogrind procédé, ontwikkeld door Ecotechniek, is dat baggerspecie na afscheiding van het zand 
(> 63pm, c.q. > 500 prn) mechanisch ontwaterd kan worden tot ca. 60 gew% ds. 

Voorbehandelinq 
Het voorbehandelingsgedeelte van de installatie zoals in de studie wordt voorgesteld ziet er op basis van deze 
uitgangspunten in grote lijnen als volgt uit: 
De aangevoerde baggerspecie zal in de praktijk na ontvangst worden gezeefd op b.v. 2 mm om er zeker van te 
zijn dat geen grovere delen dan 2 mm in de installatie terecht komen (met name om beschadiging van de 
zeefbandpersen te voorkomen). Er is in deze studie aangenomen dat het aandeel > 2 mm nihil is. 

De keuze is vervolgens aanwezig om het zand tussen 63 pm en 2 mm af te scheiden zonder dit zand thermisch 
te reinigen, dan wel thermisch reinigen zonder afscheiding van zand. Dit zal afhankelijk zijn van het gehalte aan 
verontreinigingen in het afgescheiden zand. Ervaringen in Hamburg geven aan dat het eventueel afgescheiden 
zand als ‘schoon‘ kan worden afgezet. Per locatie zal dit nagegaan moeten worden. 
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Door het zand (tussen 63 pm en 2 mm) mee te verwerken zal het eind droge stofgehalte na de mechanische 
bewerking enkele procenten hoger zijn dan wanneer alleen het fijne slib (e 63 pm) wordt ontwaterd (hier is in de 
studie bij het opstellen van de massabalans geen rekening mee gehouden). 
Afscheiding van het deel > 63 pm wordt gerealiseerd door toepassing van een separator/hydrocyclonen in 
combinatie met b.v. een opstroomklassering. De bovenloop (< 63 pm) wordt na toevoeging van een flocculant 
middels een voorontwateringstrommel/lamellenindikker, zeefbandpers en hoge druk pers ontwaterd tot een eind 
droge stofgehalte van ca. 60 geWh. 
Het filtraat wordt afgevoerd naar een waterzuiveringsinstallatie. 
De filterkoek die als gebroken plaatjes uit de zeefbandpers komt, zal verder moeten worden ontwaterd. 

Met behulp van een banddroger wordt de filterkoek gedroogd met lucht van ca. 150°C. Een condensor koelt de 
met waterdamp verzadigde lucht zodat het in de droger vrijkomende water na condensatie naar de waterzuive- 
ringsinstallatie en in voorkomende gevallen deels naar de naverbrander in de thermische sectie kan worden 
gevoerd. 
De filterkoek met een eind droge stofgehalte van ca. 90 geWh (aanname, optimalisatie zal uit moeten wijze of dit 
gehalte juist is) kan volgens inschatting met voldoende grote doorzet in een thermische reinigingsinstallatie 
worden gevoerd om de organische vervuiling te kunnen verwijderen. 
De afgassen met de verontreinigingen worden vervolgens in een naverbrander gereinigd, ontstoft en nat 
gewassen. 
Er is aangenomen dat de gloeirest door thermische behandeling als gevolg van de gasfasedesorptie met 
2 gew% wordt verhoogd. Dit zal sterk afhankelijk zijn van de aard van de organische componenten (olie-, teer- 
of humusachtig). 

Uitgangspunt voor de capaciteit is dat de thermische installatie in 5300 effectieve draaiuren 150.000 ton droge 
stof op jaarbasis kan behandelen. 

De verwerkingsvarianten van de gedefinieerde modelspecie's zijn in bijlage 2 weergegeven. 
De varianten die zijn uitgewerkt met het doel om inzicht te krijgen in de verwerkingskosten van de voorbewerking 
zijn: 

Variant 1 : 
Variant 2: 
Variant 3: 
Variant 4: 

Modelspecie A met zandafscheiding 
Modelspecie A zonder zandafscheiding 
Modelspecie B met zandafscheiding 
Modelspecie B zonder zandafscheiding 

Varianten 1, 3 en 4: 
Door het zand al of niet af te zeven, de specie mechanisch te ontwateren en de filterkoek thermisch te drogen is 
de inschatting dat een thermische verwerkingsstap zonder grote aanpassingen toegepast kan worden voor de 
reiniging van organische verontreinigingen. 

Variant 2: 
Deze variant is vanwege het hoge zandgehalte en het relatief hoge droge stofgehalte middels voordrogen in b.v. 
een indirect verhitte droogtrommel zoals ATM toepast als zodanig na droging thermisch te reinigen zoals 
gebruikelijk bij verontreinigde grond. 

Basisvariant: 
Als basis voor het doorrekenen van de varianten 1 t/m 4 is gebruik gemaakt van de door Ecotechniek/Esdex 
eerder opgedane ervaring met het ontwerpen van een voorbehandelingsinstallatie voor de verwerking van 
verontreinigde baggerspecie. 
Deze basisvariant is opgenomen in de beschouwing voor de voorbehandeling (schematisch weergegeven in 
bijlage 3). 
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Kostencalculaties 
Zonder in detail te gaan, zoals optimalisatie door warmteterugwinning, mengmogelijkheden (baggerspecie en 
vervuilde grond), verblijftijden, dikte filterkoek, nominale en maximale capaciteit, etc., zijn de verwerkingskosten 
voor de voorbehandeling berekend voor de 5 varianten. 

KOSTEN VOORBEHANDELING BAGGERSPECIE VOOR VERWERKING IN EEN THERMISCHE 
GRONDRElNlGlNGSlNSTALLATlE BASISVARIANT. 

Belangrijkste aannamen: 

- 1. 

samenstelling specie op basis droge stof: 
5 gew.% > 2 mm 

2 mm 1 15 gew.% > 212 pm 
212 pm 1 30 gew.% > 63 pm 
63 pm 1 5 0  gew.% 

in-situ 55 gew.% d.s. 
ex-situ 45 gew.% d.s. (na ontgraving c.q. baggeren) 
afschrijvingsperiode installaties/gebouwen 7 jaar met een restwaarde van 10% en bij een 
rentepercentage van 7 
opbrengst afgescheiden zand = kosten afvoer afvalstroom 
kosten voorbehandeling zijn inclusief AWZI-kosten 
capaciteit thermische grondreinigingsinstallatie 150.000 ton d.s. (invoer met 90 gew.% d.s.) bij 5.300 
operationele uren per jaar 

GEGEVENS VOORBEHANDELING (PER UUR). 

Totaal invoer: 
78,62 ton specie met 45 gew.% d.s. 

(35,38 ton d.s. + 43,24 ton water) 

Zandafscheiding; fractie > 212 pm 
8,33 ton specie met 85 gew.% d.s. 

(7,08 ton d.s. + 1,25 ton water) 

Invoer mechanische ontwatering: 
70,29 ton specie (met 40 gew.% d.s.) 

(28,30 ton d.s. + 41,99 ton water) 

Afvoer mechanische ontwatering = invoer thermische droger: 
47,17 ton specie met 60 gew.% d.s. ("filterkoeken") 

(28,30 ton d.s. + 18,87 ton water) 

Afvoer thermische droger: 
31,44 ton specie met 90 gew.% d.s. 

(28,30 ton d.s. + 3,14 ton water) 

Invoer AWZl per uur: 
38.85 ton water 
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- 2. ZANDAFSCHEIDING EN MECHANISCHE ONTWATERING. 

- 2.1. Gegevens eerder ontworpen mechanische voorbehandelingssectie. 

Invoer 433 ton d.s. per uur (ontwerpcapaciteit 50 ton d.s. per uur) 
Zand (en "grof organisch") afscheiding 9,l ton d.s. per uur 

Op aanbiedingen gebaseerde investering voorbehandelingssectie: 
installaties f. 15.000.000,- 

- bouwkundig installaties gebonden f. 3.500.000,- 

verlichting, wegen, etc) f. 3.000.000,- 
- bouwkundig algemeen (grond, lab., 

+ ---__-_--_----_ -~ 

Totaal: f. 21.500.000,- 

2.2. Schaalregel voor berekening van investeringen. 

De benodigde investeringen bij een gewijzigd debiet laten zich berekenen m.b.v. de volgende 
schaal regel: 

waarin P = prijs en Q = het (maatgevende) debiet 

2.3. Berekening investering voor het nu geldende debiet. 

Voor de nu benodigde mechanische voorbehandelingssectie geldt: 

(P, / f. 21.500.000,-) = (35,38 / 43,5)O" 

Investering ( P,) : f. 18.605.000,- 

2.4. Totaal kosten mechanische voorbehandeling op jaarbasis. 

Voorbehandelingssectie (zandafscheiding + mechanische ontwatering): 
- afschrijving f. 3.1 10.000,- 

reserve onderdelen f. 810.000,- 
waterverbruik f. 40.000,- 

- chemicaliën (o.a. flocculant) f. 1.600.000,- 
elektriciteit f. 1.800.000,- 

- personele kosten (3 pl. dienst) f. 1.950.000,- 

f. 9.31 0.000,- 
Onvoorzien 10% : f. 931.000,- 

+ -------------- 

+ _____-______--- 
Totaal f. 10.241 .OOO,- 
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- 2.5. Totaal kosten mechanische voorbehandelinn per ton droge stof. 

Per ton ingevoerde droge stof resulteert de voorgaande berekening in: 

f. 10,241 .OOO,- / (5.300 uur x 35,38 ton d.s. per uur) = 

= f. 55,- 

3. THERMISCH DROGEN VAN 60 TOT 90 GEW.% DROGE STOF. 

- 3.1. Vereiste investering voor het thermische drogen. 

Op aanbiedingen gebaseerde benodigde investeringen: 
- banddroger (3x) f. 7.500.000,- 

stoom ketel f. 4.200.000,- 
+ --------------- 

Totaal f. I I .700.000,- 

- 3.2. Totaal kosten thermisch drogen op iaarbasis. 

Thermische banddrogers 
- afschrijvingen f. 1.954.000,- 

- aardgas f. 2.676.000,- 
reserve onderdelen f. 200.000,- 

elektriciteit f. 120.000,- 
- personele kosten (3 pl. dienst) f. 780.000,- 

+ ____----_----- 
f. 5.730.000,- 

Onvoorzien 10% : f. 573.000,- 
+ ___--_---____-_ 

Totaal f. 6.303.000,- 

- 3.3. Totaal kosten thermisch dronen per ton drone stof. 

Per ton ingevoerde droge stof resulteert de voorgaande berekening in: 

f. 6.303.000,- / (5.300 x 35,38 ton d.s. per uur) = 

= f. 35,- 
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4. AFVALWATERZUIVERINGSINSTALLATIE. 

4.1. Gegevens eerder ontworpen AWZI. 

AWZI voor 91,l ton water per uur (ontwerpcapaciteit 125 ton water per uur) 

Op aanbiedingen gebaseerde investering AWZI: 
installaties f. 5.000.000,- 

- bouwkundig f. 1.800.000,- 
+ _____-_-___-_-_ 

Totaal: f. 6.800.000,- 

4.2. Berekening investering voor het nu geldende debiet. 

Voor de nu benodigde AWZI geldt: 

(P, / f. 6.800.000,-) = (38,85 / 91 , l ) O * '  

investering (PJ: % f. 3.750.000,- 

4.3. Totaal kosten AWZl op jaarbasis. 

- afschrijving 
reserve onderdelen 
chemicaliën 
elektriciteit 
personele kosten (3 pi. dienst) - 

- lozingskosten afvalwater 

Onvoorzien 10% 

Totaal 

f. 630.000,- 
f. 60.000,- 
f. 50.000,- 
f. 112.000,- 
f. 390.000,- 
f. 150.000,- 
+ ____________--- 
f. 1.392.000,- 
f. 140.000,- 
+ ____________--- 
f. I .532.000,- 

4.4. Totaal kosten AWZl Der ton droge stof. 

Per ton ingevoerde droge stof resulteert de voorgaande berekening in: 

f. 1.532.000,- / (5.300 uur x 35,38 ton d.s. per uur) = 

3 f. 9.- 
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- 5. "MARKTPRIJS" TOTALE VOORBEHANDELING. 

Op basis van het voorgaande kan gesteld worden dat, met 10% Algemene kosten en 10% Risico (20% - 
-> f = 1,25), de prijs voor de vereiste voorbehandeling, inclusief de noodzakelijke AWZI-kosten, zal 
liggen in de orde van 

f. 120,- tot f. 130,- per ingaande ton droge stof. 

Op basis van het voorgaande kan dus gesteld worden dat nadere studie naar het verwerken van 
vervuilde baggerspecie middels thermische grondreinigingsinstallaties gerechtvaardigd is. 

N.B. Alle genoemde bedragen zijn excl. BTW. 
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KOSTEN VOORBEHANDELING BAGGERSPECIE VARIANT 1 EN VARIANT 2 
[VARIANT 2 = VARIANT 1 VANAF MECHANISCH ONTWATEREN). 

Belangrijkste gegevenslaannamen: 
- samenstelling specie "Variant 1" 
- afschrijvingsperiode installaties/gebouwen 7 jaar met een restwaarde van 10% en een rentepercentage 

van 7 (annuïteit) 
opbrengst afgescheiden zand = kosten afvoer afvalstroom 
kosten voorbehandeling zijn inclusief AWZI-kosten 
capaciteit thermische grondreinigingsinstallatie 150.000 ton d.s. (invoer met 90 gew.% d.s.) bij 5.300 
operationele uren per jaar 

- 
- 
- 

- 1. GEGEVENS VOORBEHANDELING (PER UUR). 

Totaal invoer: 
187,2 ton specie met 63 gew.% d.s. 

(117,9 ton d.s. + 69,3 ton water) 

Zandafscheiding; fractie > 63 pm 
105,4 ton specie met 85 gew.% d.s. 

(89,6 ton d.s. + 15,8 ton water; 76.0% d.s. afscheiding !) 

Invoer mechanische ontwatering: 
81,7 ton specie met 35 gew.% d.s. 

(28,3 ton d.s. + 53,4 ton water) 

Afvoer mechanische ontwatering = invoer thermische droger: 
47,2 ton specie met 60 gew.% d.s. ("filterkoeken") 

(28,3 ton d.s. + 18,9 ton water) 

Afvoer thermische droger: 
31,4 ton specie met 90 gew.% d.s. 

(28,3 ton d.s. + 3,l ton water) 

Invoer A W l :  
50,4 ton water 
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- 2. ZANDAFSCHEIDING EN MECHANISCHE ONTWATERING. 

- 2.1. Gegevens eerder ontworpen mechanische voorbehandelinqssectie. 

Invoer 433 ton d.s. per uur met 50% slib (ontwerpcapaciteit 50 ton d.s. per uur) 
Zand (en "grof organisch") afscheiding 9,l ton d.s. per uur 
Capaciteit AWZl 91,l ton water per uur 

Op aanbiedingen gebaseerde ingeschatte verdeling investeringen voorbehandelingssectie: 

- installatie zandafscheiding f. 4.000.000,- 
- bouwkundig zandafscheiding f. 1 .ooo.ooo,- 

+ --------___---- 
Totaal: f. 5.000.000,- 

installatie mech. ontwatering 
- bouwkundig mech. ontwatering 

f. 11 .ooo.ooo,- 
f. 2.500.000,- 
+ ____----_____-- 

Totaal: f. 13.500.000,- 

- bouwkundig algemeen (grond, lab., 
verlichting, wegen, etc) f. 3.000.000,- 

- AWZl (installaties en bouwkundig) f. 6.800.000,- 

2.2. Berekening investering zandafscheidina voor het nu geldende debiet. 

Voor de nu benodigde zandafscheiding van de voorbehandelingssectie geldt: 
(P, / f. 5.000.000,-) = (1 17,9 / 43,5)OS7 

Investering (P,): = f. 10.000.000,- 

Voor de nu benodigde mechanische ontwateringsinstallatie van de voorbehandelingssectie geldt: 
(P, / f. 13.500.000,-) = (28,3 / (433 - 9,1))0*7 

Investering (P,): = f. 12.000.000,- 

Bouwkundig algemeen (schatting): 3 f. 4.000.000,- 

Voor de nu benodigde AWZl geldt: 
(P, / f. 6.800.000,-) = (50,4 / 9O,1)Os7 

Investering (P,): f. 5.000.000,- 
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- 2.3. Totaalkosten mechanische voorbehandeling op iaarbasis. 

Zandafscheiding en mechanische ontwatering: 
- afschrijving 

reserve onderdelen 
waterverbruik 

- chemicaliën (o.a. flocculant) 
elektriciteit 

- personele kosten 

Onvoorzien 10%: 

f. 4.340.000,- 
f. 2.700.000,- 
f. 40.000,- 
f. 1.600.000,- 
f. 2.385.000,- 
f. 1.950.000,- 
+ _________--____ 
f. 13.015.000,- 
f. 1.302.000,- 

Totaal f. 14.317.000,- 

2.4. Totaal kosten mechanische voorbehandeling per ton droge stof. 

Per ton ingevoerde droge stof resulteert de voorgaande berekening in: 

f. 14.31 7.000,- / (5.300 uur x 1 17,9 ton d.s. per uur) = 

z f. 25,- 

- 3. THERMISCH DROGEN VAN 60 TOT 90 GEW.% DROGE STOF. 

3.1. Totaal kosten thermisch drogen per ton droge stof. 

Eerdere berekeningen resulteerden in totaal kosten per ton droge stof van: 

z f. 35,- 
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4. AFVALWATERZUIVERINGSINSTALLATIE. 

4.1. Totaal kosten AWZl OD iaarbasis. 

- afschrijving 
reserve onderdelen 
chemicaliën 
elektriciteit 

- personele kosten 
- lozingskosten afvalwater 

f. 835.000,- 
f. 80.000,- 
f. 65.000,- 
f. 145.000,- 
f. 390.000,- 
f. 195.000,- 
+ -______________ 
f. 1.71 0.000,- 

Onvoorzien 10% : f. 171.000,- 
+ _______-____--- 

Totaal f. I .881 .OOO,- 

4.2. Totaal kosten AWZl Der ton drone stof. 

Per ton ingevoerde droge stof resulteert de voorgaande berekening in: 

f. 1.881 .OOO,- / (5.300 uur x 11 7,9 ton d.s. per uur) = 

= f. 3,- 

- 5. ''MARKTPRIJS'' TOTALE VOORBEHANDELING. 

Op basis van het voorgaande kan gesteld worden dat, met 10% Algemene kosten en 10% Risico (20% - 
-> f = 1,25), de prijs voor de vereiste voorbehandeling, inclusief de noodzakelijke AWZI-kosten, zal 
liggen in de orde van 

f. 75,- tot f. 85,- per ingaande ton drone stof. 

N.B. Alle genoemde bedragen zijn excl. BTW. 
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KOSTEN VOORBEHANDELING BAGGERSPECIE VARIANT 3 

Belangrijkste gegevenslaannamen: 
- samenstelling specie "Variant 3" 
- afschrijvingsperiode installaties/gebouwen 7 jaar met een restwaarde van 10% en een rentepercentage 

van 7 (annuïteit) 
opbrengst afgescheiden zand = kosten afvoer afvalstroom 
kosten voorbehandeling zijn inclusief AWZI-kosten 
capaciteit thermische grondreinigingsinstallatie 150.000 ton d.s. (invoer met 90 gew.% ds.) bij 5.300 
operationele uren per jaar 

- 
- 
- 

GEGEVENS VOORBEHANDELING (PER UUR). 

Totaal invoer: 
116,6 ton specie met 35 gew.% d.s. 

(40,8 ton d.s. + 75,8 ton water) 

Zandafscheiding; fractie > 63 prn 
14,7 ton specie met 85 gew.% d.s. 

( 12,5 ton d.s. + 2,2 ton water; 30,6% d.s. afscheiding) 

Invoer mechanische ontwatering: 
1 01,9 ton specie met 28 gew.% d.s. 

(28,3 ton d.s. + 73,6 ton water) 

Afvoer mechanische ontwatering = invoer thermische droger: 
47,2 ton specie met 60 gew.% d.s. ("filterkoeken") 

(28,3 ton d.s. + 18,9 ton water) 

Afvoer thermische droger: 
31,4 ton specie met 90 gew.% d.s. 

(28,3 ton d.s. + 3,l ton water) 

Invoer AWZI: 
70,5 ton water 
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- 2. ZANDAFSCHEIDING EN MECHANISCHE ONTWATERING. 

- 2.1. Gegevens eerder ontworpen mechanische voorbehandelingssectie. 

Invoer 433 ton d.s. per uur met 50% slib (ontwerpcapaciteit 50 ton d.s. per uur) 
Zand (en "grof organisch") afscheiding 9,l ton d.s. per uur 
Capaciteit AWZl 91,l ton water per uur 

Op aanbiedingen gebaseerde ingeschatte verdeling investeringen voorbehandelingssectie: 

- installatie zandafscheiding f. 4.000.000,- 
- bouwkundig zandafscheiding f. 1 .ooo.ooo,- 

+ ___--__-----__- 
Totaal: f. 5.000.000,- 

- installatie mech. ontwatering f. 11 .ooo.ooo,- 
- bouwkundig mech. ontwatering f. 2.500.000,- 

+ -_-__-_________ 
Totaal: f. 13.500.000,- 

- bouwkundig algemeen (grond, lab., 
verlichting, wegen, etc) f. 3.000.000,- 

- AWZl (installaties en bouwkundig) f. 6.800.000,- 

2.2. Berekeninn investering zandafscheiding voor het nu geldende debiet. 

Voor de nu benodigde zandafscheiding van de voorbehandelingssectie geldt: 
(P, / f. 5.000.000,-) = (40,8 / 43,5)'17 

Investering (P,): f. 4,800.000,- 

Voor de nu benodigde mechanische ontwateringsinstallatie van de voorbehandelingssectie geldt: 
(P, / f. 13.500.000,-) = (28,3 / (433 - 9,1))0s7 

Investering ( P2) : = f. 12.000.000,- 

Bouwkundig algemeen (schatting): f. 3.000.000,- 

Voor de nu benodigde AWZl geldt: 
(P, / f. 6.800.000,-) = (70,5 / 90,1)O*' 

Investering (P,): f. 5730.000,- 
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2.3. Totaalkosten mechanische voorbehandeling op iaarbasis. 

Zandafscheiding en mechanische ontwatering: 
- afschrijving f. 3.310.000,- 

reserve onderdelen f. 935.000,- 
waterverbruik f. 40.000,- 

- chemicaliën (o.a. flocculant) f. 1.600.000,- 
elektriciteit f. 895.000,- 

- personele kosten f. 1.950.000,- 
+ ____-_--_______ 
f. 8.730.000,- 

Onvoorzien 10%: f. 873.000,- 
+ -_-_--_--______ 

Totaal f. 9.603.000,- 

- 2.4. Totaal kosten mechanische voorbehandeling Der ton droge stof. 

Per ton ingevoerde droge stof resulteert de voorgaande berekening in: 

f. 9.603.000,- / (5.300 uur x 40,8 ton d.s. per uur) = 

= f. 45,- 

- 3. THERMISCH DROGEN VAN 60 TOT 90 GEW.% DROGE STOF. 

- 3.1. Totaal kosten thermisch drogen Der ton droge stof. 

Eerdere berekeningen resulteerden in totaal kosten per ton droge stof van: 

= f. 35,- 
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6 september 1995 

4. AFVALWATERZUIVERINGSINSTALLATIE. 

4.1. Totaal kosten AWZl OD iaarbasis. 

- afschrijving f. 960.000,- 
reserve onderdelen f. 100.000,- 
chemicaliën f. 91.000,- 
elektriciteit f. 202.000,- 

- personele kosten f. 390.000,- 
- lozingskosten afvalwater f. 272.000,- 

+ -----_-----_--- 
f. 2.015.000,- 

Onvoorzien 10% : f. 202.000,- 

Totaal f. 2.217.000,- 

+ --__-___---__-_ 

4.2. Totaal kosten AWZl Der ton drone stof. 

Per ton ingevoerde droge stof resulteert de voorgaande berekening in: 

f. 2.217.000,- / (5.300 uur x 40,8 ton d.s. per uur) = 

!z f. 10.- 

- 5. "MARKTPRIJS" TOTALE VOORBEHANDELING. 

Op basis van het voorgaande kan gesteld worden dat, met 10% Algemene kosten en 10% Risico (20% - 
-> f = 1,25), de prijs voor de vereiste voorbehandeling, inclusief de noodzakelijke AWZI-kosten, zal 
liggen in de orde van 

f. 110,- tot f. 120,- per ingaande ton drone stof. 

N.B. Alle genoemde bedragen zijn excl. BlW. 

- 16 -  a 
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Esdex B.V. 
5-01 0363/khs/khs 
6 september 1995 

KOSTEN VOORBEHANDELING BAGGERSPECIE VARIANT 4. 

Belangrijkste gegevenslaannamen: 
- samenstelling specie "Variant 4 
- afschrijvingsperiode installaties/gebouwen 7 jaar met een restwaarde van 10% en een rentepercentage 

van 7 (annuïteit) 
opbrengst afgescheiden zand = kosten afvoer afvalstroom 
kosten voorbehandeling zijn inclusief AWZI-kosten 
capaciteit thermische grondreinigingsinstallatie 150.000 ton d.s. (invoer met 90 gew.% d.s.) bij 5.300 
operationele uren per jaar 

- 
- 
- 

- 1. GEGEVENS VOORBEHANDELING (PER UUR). 

Totaal invoer: 
80,9 ton specie met 35 gew.% d.s. 

(28,3 ton d.s. + 52,6 ton water) 

Zandafscheiding; fractie > 63 pm 
0,O ton specie met 85 gew.% d.s.  

(0,O ton d.s. + 0,O ton water) 

Invoer mechanische ontwatering: 
80,9 ton specie met 35 gew.% d.s. 

(28,3 ton d.s. + 52,6 ton water) 

Afvoer mechanische ontwatering = invoer thermische droger: 
47,2 ton specie met 60 gew.% d.s. ("filterkoeken") 

(28,3 ton d.s. + 18,9 ton water) 

Afvoer thermische droger: 
31,4 ton specie met 90 gew.% d.s. 

(28,3 ton d.s. + 3,l ton water) 

Invoer A W l :  
55.7 ton water 
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UULA Esdex B.V. 
5-01 0363/khs/khs 
6 september 1995 

- 2. ZANDAFSCHEIDING EN MECHANISCHE ONTWATERING. 

- 2.1. Geaevens eerder ontworpen mechanische voorbehandelinassectie. 

Invoer 433 ton d.s. per uur met 50% slib (ontwerpcapaciteit 50 ton d.s. per uur) 
Zand (en "grof organisch") afscheiding 9,l ton d.s. per uur 
Capaciteit AWZl 91,l ton water per uur 

Op aanbiedingen gebaseerde ingeschatte verdeling investeringen voorbehandelingssectie: 

- installatie zandafscheiding f. 4.000.000,- 
- bouwkundig zandafscheiding f. 1 .ooo.ooo,- 

+ ____-___-______ 
Totaal: f. 5.000.000,- 

- installatie mech. ontwatering 
- bouwkundig mech. ontwatering 

f. 11 .ooo.ooo,- 
f. 2.500.000,- 
+ ___--_--------_ 

Totaal: f. 13.500.000,- 

- bouwkundig algemeen (grond, lab., 
verlichting, wegen, etc) f. 3.000.000,- 

- AWZl (installaties en bouwkundig) f. 6.800.000,- 

2.2. Berekening investering zandafscheidina voor het nu geldende debiet. 

Voor de nu benodigde zandafscheiding van de voorbehandelingssectie geldt: 
Investering (P,): = f. 0,- 

Voor de nu benodigde mechanische ontwateringsinstallatie van de voorbehandelingssectie geldt: 
(P, / f. 13.500.000,-) = (28,3 / (433 - 9,1))"' 

Investering (P,): = f. 12.000.000,- 

Bouwkundig algemeen (schatting): f. 2.500.000,- 

Voor de nu benodigde AWZl geldt: 
(P, / f. 6.800.000,-) = (55,7 / 90,1)097 

Investering (P,): = f. 4.860.000,- 
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Esdex B.V. 
5-01 0363/khs/khs 
6 september 1995 

2.3. Totaalkosten mechanische voorbehandeling op iaarbasis. 

Mechanische ontwatering: 
- afschrijving f. 2.425.000,- 

reserve onderdelen f. 650.000,- 
waterverbruik f. 40.000,- 

- chemicaliën (o.a. flocculant) f. 1.600.000,- 
elektriciteit f. 600.000,- 

- personele kosten f. 1.950.000,- 
+ --------------- 
f. 7.265.000,- 

Onvoorzien 10%: f. 727.000,- 
________------- 

Totaal f. 7.992.000,- 

2.4. Totaal kosten mechanische voorbehandeling per ton droge stof. 

Per ton ingevoerde droge stof resulteert de voorgaande berekening in: 

f. 7.992.000,- / (5.300 uur x 28,3 ton d.s. per uur) = 

f. 55,- 

- 3. THERMISCH DROGEN VAN 60 TOT 90 GEW.% DROGE STOF. 

3.1. Totaal kosten thermisch drogen per ton droge stof. 

Eerdere berekeningen resulteerden in totaal kosten per ton droge stof van: 

3 f. 35,- 
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Esdex B.V. 
5-01 0363/khs/khs 
6 september 1995 

4- AFVALWATERZUIVERINGSINSTALLATIE. 

4.1. Totaal kosten AWZl OD iaarbasis. 

- afschrijving f. 812.000,- 
reserve onderdelen f. 80.000,- 
chemicaliën f. 72.000,- 
elektriciteit f. 160.000,- 

- personele kosten f. 390.000,- 
- lozingskosten afvalwater f. 215.000,- 

+ -__------------ 
f. 1.729.000,- 

Onvoorzien 10% : f. 173.000,- 
+ _-------------_ 

Totaal f. I .902.000,- 

4.2. Totaal kosten AWZl per ton drone stof. 

Per ton ingevoerde droge stof resulteert de voorgaande berekening in: 

f. 1.902.000,- / (5.300 uur x 28,3 ton d.s. per uur) = 

f. 13,- 

- 5. "MARKTPRIJS" TOTALE VOORBEHANDELING. 

Op basis van het voorgaande kan gesteld worden dat, met 10% Algemene kosten en 10% Risico (20% - 
-> f = 1,25), de prijs voor de vereiste voorbehandeling, inclusief de noodzakelijke AWZI-kosten, zal 
liggen in de orde van 

f. 125.- tot f. 135,- Der ingaande ton drone stof. 

N.B. Alle genoemde bedragen zijn excl. BTW. 
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Resultaat kostencalculaties met de aanname dat de kosten voor de thermische reiniging ca. f 125,- ton droge 
stof bedragen. 
De kosten voor de thermische reiniging zal in de loop van de studie door KEMNESDEX nader worden 
vastgesteld. 

Gemiddelde verwerkinaskosten baaaerspecieverwerkinu per ton inaevoerde droae stof: 

Basis 150.000 ton droge stof baggerspecie per jaar thermisch reinigen. 

Afvalwaterbehandelin 

Conclusie: 
De berekeningen geven aan dat reiniging van baggerspecie qua verwerkingskosten voor de voorbehandeling 
gevolgd door thermische reiniging in een grondreinigingsinstallatie zinvol kan zijn. 

Aanbevelinaen: 
Om Ben en ander nader te onderbouwen wordt aanbevolen om gesprekken te voeren met leveranciers over de 
mogelijkheden (optimalisatie) en het opvragen van budgetprijzen. 
Daarnaast zullen praktijkproeven moeten uitwijzen of de uitgangspunten voor de investeringen, te behalen eind 
droge stofgehalte van de mechanische ontwatering, etc., haalbaar zijn (er zijn mobiele ontwateringsinstallaties te 
huur). 
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Maom- en energlebalano voor de thermisch. verwerking van baggorspoele 

Kenmerken baggerspecie: 

Percentage droge stof 6 3 %  Baggerspecie = BS 
Percentage vocht 37 % Droge .tof = DS 
Percentage zand (van minerale delen) 8 0 %  
Percentage slib (van minerale delen) 20 % 
Percentage humus (van droge stof) 5 %  

(masener.wq1 } 

Zand- 

afscheiding 

(alle waarden in massaprocenten mlm) 

lbaggerspecij [ I  
ldrogestof] 

100 Bs 37 BS 

6 3 B S  

thermisch thermische 

drogen behandeling 

Kenmerken voorbehandeling: 

Zandafscheiding 
Mechanisch ontwateren tot 
Thermisch voordrogen tot 
Afgescheiden zand toevoegen 

Konmerken thermlocho behandeling: 
Procestemperatuur 
Temperatuur baggerspecie (in) 
Soortelijke warmte baggerspecie 
Benodigde lucht voor 1 kg humus 
Verbrandingswaarde humus 
Naverbrandingstemperatuur 

lhumus I 
3,15 BS 

5,OO DS T I  F I  47.88 0s 
58,s BS 76,OO DS 

95,OO DS 

1197 BS 
19.00 DS 

1 [l=j, O=n] 
63 %DS 
90 %DS 

1 [l- j, O=n] 

600 "C 
100 O C  
1,05 kJ1kg.K 

8 kg 
23,5 MJIkg 
1200 "C 

Zandafscheiding: 
Input: 

630 kg DSIton BS 
370 kg H2OIton BS 

output: 

151,2 kg DS/ton BS 
322,12 kg H2O/ton Bs 

Mechanisch ontwateren: 
Input: 

151,2 kg DS/tm BS 
322,12 kg HPO/tm BS 

Afgescheiden zand: 
478,0 kg zandltm BS 
47,M kg H2O/ton BS (10% vocht) 

Afgescheiden water: 

233,32 kg H2O/tm BS 

output: 

151,2 kg DS/tm BS 

M,w) kgHPO/tmElS 



Thermisch drogen: 

Input: 
151.2 kg DS/ton BS 

BB,W kgH20/tonBS 

output: 
151,2 kg DS/tm BS 
16,80 kg H2O/tm BS 

Thermische behandeling: 
Input: 

830 kgDS/tonBS 
64,W kg H2O/ton BS 

252 kg lucht/ ton BS 

output: 
598,50 kg DShnBS 

O kg H2O/ton BS 

Waterverdamping: 

72,OO kg H2Ofion BS 

64,W kgHZO/tonBs 
283.50 kg Wgassen/ton BS (humus) 

O kg rodcgassen/ton BS (aardgas) 

Energiebalans thermisch drogen en thermische behandeling 

Drogen: 
72,OO kg watenferdamping/tm BS 
259,2 MJ/ton BS 

8,lQ m"3aardgaspertonBS 

Thermische behandeling: 

Toe te voeren energie aan baggerspecie: 

Vrijkomende energie uit humus: 

Bruto energie toevoer: 

Netto aardgas equivalent: 

704803,68 kJ/tonBS 

740250 kJltonBS 

-35446,32 kJ/tmBS 

-1,27 m " 3/tm BS 

Gassen naar naverbrander: 

Gas uit thermisch hart: 

28330 kg/tonBS 
Damp uit thermisch hart: 

64,W kg/ton BS 
Totaal: 348,18 kgAm BS 

Benodigde energie voor de naverbranding: 
296037 kJ/tonBS 

Netto aardgas verbruik 
23,07 m .. 3/tm BS 



Ma88a- en energlebdan8 voor de thrmi8che vuwerking van baggr8pule 

Kenmerken bagger8pecie: 
Percentage droge stof 35 % Baggerspecie = BS 
Percentage vocht 6 5 %  Drogo atof = DS 

{masemr.wql} 

Percentage zand (van minerale delen) 35 % 
Percentage slib (van minerale delen) 6 5 %  
Percentage humus (van droge stof) 12,5 % 

zand- mechanisch 

afscheiding ontwateren 

(alle waarden in massaprocenten m/m) 

lbaeeerspecil 
100 BS 6 5 B S  

358s 

Ihermisch 

drogen 

Kenmerken voorbehandeling: 
Zandafsc heiding 
Mechanisch ontwateren tot 
Thermisch voordrogen tot 
Afgescheiden zand toevoegen 

Kenmerken therml8che behandeling: 
Procestem peratuur 
Temperatuur baggerspecie (in) 
Soortelijke warmte baggerspecie 
Benodigde lucht voor 1 kg humus 
Verbrandingswaarde humus 
Naverbrandingsbmperatuur 

lhumus I 
4.38 BS 
12,W DS 7 1  

!minden 1 10,M Bs 
30,m Bs 30,63 DS 

8 7 9  DS lslib I 
19,Ql as 
56,M DS 

1 [1=j, O=n) 
63 %DS 
90 %DS 

1 [l=j, O=n] 

600 "C 
100 oc 
1,05 kJ/kg.K 

8 kg 
23,5 MJ/kg 
1200 o c  

Zandafscheiding: 
Input 

350 kgDS/tonBs 

650 kgHPO/tcnBS 

output: 

242,8125 kg DS/tm BS 
639,28125 kg H2O/ton BS 

Mechanisch ontwateren: 
Input: 

242,8125 kg DSIton BS 

639.28125 kg H2O/ton BS 

Afgescheiden zand 
107,1875 kg znnd/ton BS 

10.71875 kg H2O/ton BS (1Wvocht) 

Afgescheiden water: 

496,68 kgHPO/trnBS 

output: 

242,8125 kg DSJtm BS 
142,60 kg H 2 0 / t c n  BS 



Thermisch drogen: 

Input: 
242,8125 kg DS/tm BS 

142,60 kg H2O/ton BS 

output: 

242,8125 kg DS/tm BS 

28,W kgHPO/tmBS 

Thermische behandding: 
Input: 

350 kgDS/tmBS 
37,70 kg H2O/tm BS 
350 kglucht/tonBS 

Output: 

306,25 kg DSnm BS 
O kgHPO/tmBS 

Waterverdamping: 

11562 kg H2O/tm B6 

37,m kg Hmnmw 
393,75 kg rOdcgassert/ton BS (humus) 

O kg rcckgassen/ton BS (aardgas) 

Energiebalans thermisch drogen en thermische behandeling 

Drogen: 

115,62 kg waterverdamping/ton BS 

41625 MJhonBS 
13,15 m^3aardgaspertm BS 

Thermische behandeling: 

Toe te voeren energie aan baggerspecie: 

Vrijkomende energie uit humus: 

Brulo energie toevoer: 

Netto aardgas equivalent: 

.m473,38 unm BS 

1028125 kJ/tm BS 

-495651,6 W/tm BS 

-1 7,73 m 3/tm BS 

Gassen naar naverbrander: 

Gas uit thermisch hart: 

393,75 kgltm BS 
Damp uit thermisch hart 

37,70 kg/ton BS 
Tolaal: 431,45 kg/tm BS 

Benodigde energie VOQ de naverbranding: 

332959.38 kJ/tmBS 

Netto aardgas VerbNik: 

25,95 m .. 3/tm BS 

{masener1 .wq1} 



-1 66- 



BIJLAGE I BEREKENINGSRESULTATEN ECONOMIE 

Processtap 

TOELICHTING VERWERKINGSKOSTEN BAGGERSPECIE 

Investering (mln. NtG) Capaciteit 

De verwerkingskosten voor modelspecies (A en B, zie tabel 2.2) zijn in twee situaties uit- 
gerekend, namelijk: 
- de zandfractie is verontreinigd en zal dus ook thermisch verwerkt moeten worden 
- de zandfractie kan als schoon aangemerkt worden en kan na verwijdering uit de bagger- 

specie direct afgezet worden. De opbrengst van dit zand wordt gesteld op NLG (),-/ton. 

zandafscheiding 

mechanische ontwatering 

Naast de modelspecies A en B zijn de verwerkingskosten berekend voor een fictieve bagger- 
specie met een samenstelling die tussen A en B in ligt en een baggerspecie met een hoger 
watergehalte dan modelspecie B. 

6,5 zie blz. G.5 433 ton DS/h 

15 zie blz. G.5 34,4 ton DS/h 

INVESTERING EN 

Afhankelijk van de fysische samenstelling van de modelspecies zijn de capaciteiten voor de 
diverse procesonderdelen berekend. Dit houdt echter wel in dat de installatie dusdanig 
gemodelleerd is dat slechts een type modelspecie kan worden verwerkt met de bijbehorende 
capaciteit van 150 kton DS per jaar. Wanneer een afwijkend type baggerspecie verwerkt wordt 
dan zal de doorzet wijzigen alsmede de jaarcapaciteit. 

De investeringskosten voor de diverse componenten uit de voorbehandeling zijn gebaseerd op 
de ramingen welke zijn gemaakt door Esdex B.V. (zie bijlage G). Hierbij is de voorbehandeling 
opgedeeld in vier processtappen namelijk: zandafscheiding, mechanische ontwatering, 
thermische droging en een afvalwaterbehandeling. 

Tabel 1.1 Basisinvesteringen van de voorbehandeling (zie ook bijlage G) 

I thermische droging I 11,7 zie blz. 6.7 I 15,7 ton water/h I 
I afvalwaterbehandeling I 6,8 zie blz. G.7 I 91,l ton w a t e r T l  
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De investeringsbedragen uit tabel 1.1 zijn met behulp van de onderstaande schaalformule 
omgerekend naar de benodigde capaciteit voor de verwerking van de modelspecies. 

investering ) - (berekend d e b i e t r  
(investering tabel x.1 - debiet tabel x.1 

Formule 1.1 Schaalformule investeringsramingen 

Het investeringsbedrag voor het thermisch hart, inclusief de rookgasreiniging, is afgeleid uit de 
opgave van de diverse leveranciers van installaties voor de thermische reiniging van grond. De 
hieruit afgeleide investeringsraming bedraagt circa NLG 25 miljoen bij een capaciteit van 30 ton 
DS/h (tabel bijlage F). Ook deze investeringsraming is verschaald met bovenstaande formule. 

VERWERKINGSKOSTEN 

De verwerkingskosten zijn opgebouwd uit vijf posten: kapitaallasten, energiekosten, per- 
soneelslasten, onderhoudskosten en een post overig (ondermeer bedrijfsmiddelen, water- 
verbruik, lozingsrechten). 

Afschrijving 

Bij de post kapitaallasten is gerekend met een annuitaire afschrijving. De afschrijvingstermijn is 
gesteld op 7 jaren bij een rente percentage van 7%. Verondersteld is dat de restwaarde 10% 
van de investering bedraagt. 

Energiekosten 

De kosten voor energie zijn opgebouwd uit zowel aardgas- als elektriciteitsverbruik. Het 
energieverbruik van de voorbehandeling en de daarmee samenhangende kosten volgen uit 
bijlage G, echter aangepast aan de huidige modelinstallatie en capaciteit. De energie consump- 
tie van het thermisch hart is gesteld op circa 1550 MJ/ton DS. Dit is lager dan opgegeven 
wordt door de meeste leveranciers van de grondreinigingsinstallaties. De kanttekening die 
hierbij gemaakt moet worden is dat het materiaal reeds gedroogd is in de voorbehandeling en 
met 90% DS het thermisch hart betreedt. Aangenomen is dat voor aardgas een prijs geldt van 
NLG 0,23 per m3 en voor elektriciteit NLG 0,12 per kWh. 
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Personeelslasten 

De bedrijfstijd van de installatie is gesteld op 7.500 uren per jaar, wat resulteert in een 5- 
ploegen continu dienst. De ploeggrootte is gesteld op 7 mensen voor de gehele installatie. In 
dagdienst wordt er gewerkt met 1 O personen (inclusief directie, onderhouds-, kantoor- en 
laboratoriumpersoneel). Het totale personeelsbestand komt dan op circa 45 personen. De 
kosten hiervoor bedragen NLG 65.000,- per persoon per jaar (5-ploegendienst) en in de 
dagdienst NLG 100.000 per persoon per jaar. 

Onderhoudskosten 

De jaarlijkse onderhoudskosten zijn gebaseerd op de totaalinvestering van de installatie. 
Hiervoor is een percentage genomen van 6%. De onderhoudskosten van de voorbehandeling 
zullen naar verwachting lager zijn dan 6% (zie bijlage G waar 3% is gehanteerd). Volgens 
opgaven van de leveranciers liggen de onderhoudskosten tussen de 5 en 16% van de 
investering (thermisch hart). 

Overige kosten 

In de kosten post overig zijn een aantal lasten opgenomen zoals: chemicaliën, watersuppletie, 
lozingskosten, en onderhoud voor het civiele deel (zie bijlage G). 

-1 69- 



-1 70- 

. . ..- . " . .  " . .  



KOSTEN THERMISCHE VERWERKING BAGGERSPECIE {verwerk.wql } 

Algemene gegevens: rente 7 %  
afschrijvingsperiode 7 jaar 
restwaarde 1 O % van investering 
bedrijfstijd 7500 uren per jaar 
capaciteit 150000 aanvoer DS per jaar (in tonnen) 
verontreinigd zand 1 11 =ja, O=nee] 

Baggerspecies: 
Modelspecie A 

63 %DS 
37 %water 

Modelspecie B 
35 %DS 
65 %water 

50 %DS 
50 %water 

20 %DS 
80 %water 

Percentage zand van DS: 
80 % 60 % 35 % 30 % 

Input zandafscheiding: 
630 kg DS 
370 kg water 

Output zandafscheiding: 
126 kg DS 
554 kg zand 
320 kg water 

500 kg DS 
500 kg water 

350 kg DS 
650 kg water 

200 kgDS 
800 kg water 

200 kg DS 
330 kgzand 
470 kg water 

228 kg DS 
135 kg zand 
638 kg water 

140 kg DS 
66 kgzand 

794 kg water 

Input mechanische ontwatering: 
126 kg DS 200 kgDS 
320 kg water 470 kg water 

Output mechanische ontwatering: (60% DS) 
126 kg DS 200 kgDS 
84 kg water 133 kg water 

236 kg AB1 337 kg AB1 

228 kg DS 
638 kg water 

140 kg DS 
794 kg water 

228 kgDS 
152 kg water 
486 kg AB1 

140 kg DS 

701 kg AB1 
93 kg water 

Input thermische droging: (60% DS) 
126 kg DS 200 kgDS 
84 kg water 133 kg water 

Output thermische droging: (90% DS) 
126 kg DS 200 kgDS 

14 kg water 22 kg water 
70 kgABI 111 kgABI 

228 kg DS 
152 kg water 

140 kg DS 
93 kg water 

228 kg DS 

126 kg AB1 
25 kg water 

140 kg DS 
16 kg water 
78 kg AB1 

Input thermisch hart: (90% DS) 
630 kgDS 500 kg DS 
69 kg water 55 kg water 

350 kg DS 
39 kg water 

200 kg DS 
22 kg water 

Capaciteit thermische velwerking (tonlh): 
20 ton DS/h 20 ton DS/h 
32 ton BS/h 40 ton BSlh 

16 ton zand 12 ton zand 
2 ton water 1 ton water 

7 ton water 13 ton water 

zandafscheiding output: 

mechanische ontwatering output: 

20 ton DS/h 
57 ton BSIh 

20 ton DS/h 
1 O0 ton BS/h 

7 ton zand 
1 ton water 

6 ton zand 
1 ton water 

28 ton water 70 ton water 

thermische droging output: 
2 ton water 4 ton water 7 ton water 8 ton water 

thermisch hart input: 
20 tonDS 20 tonDS 
2 ton water 2 ton water 

1 O ton water 18 ton water 
AB1 input: 

20 lonDS 
2 ton water 

20 ton DS 
2 ton water 

35 ton water 78 ton water 



Investeringen (in Mln NLG): 

Zandafscheiding: 

Ontwatering: 

Thermisch drogen: 

ABI: 

Thermisch hart: 

3 3  3,8 

3,3 5,4 

3.0 4 3  

1,4 22 

20,3 20,3 

Verwerkingskosten per jaar: 

36,4 

Zandafscheiding: 

Ontwatering: 

Thermisch drogen: 

ABI: 

Thermisch hart: 

Totaal: 

2 2  2,1 

3 2  4,3 

2,9 3 2  

0,6 03 

6 3  65 

15.3 16,9 

Verwerkingskosten per ton DS aan de ingang: 

Zandafscheiding: 

Ontwatering: 

Thermisch drogen: 

ABI: 

Thermisch hart: 

Verwerkingskosten per ton DS aan de ingang: 
(inclusief 10% onvoorzien, bouwrente, bouwbegeleiding en verzekering) 

Verwerkingskosten per ton BS aan de ingang: 
(inclusief 10% onvoorzien, bouwrente, bouwbegeleiding en verzekering) 

15 14 13 13 

21 29 42 67 

19 21 24 24 

4 5 7 1 1  

43 43 43 43 

115 127 145 178 

72 63 51 36 

(verwerk.wq1) 



KOSTEN THERMISCHE VERWERKING BAGGERSPECIE {verwerk.wql } 

Algemene gegevens: rente 
afschrijvingsperiode 
restwaarde 
bedrijfstijd 
capaciteit 
verontreinigd zand 

7 %  
7 jaar 

1 O % van investering 
7500 uren per jaar 

150000 aanvoer DS per jaar (in tonnen) 
O [l =ja, O=nee] 

Baggerspecies: 
Modelspecie A 

63 %DS 50 %DS 
37 %water 50 %water 

Modelspecie B 
35 %DS 
65 %water 

20 %DS 
80 %water 

Percentage zand van DS: 
80 % 60 % 35 % 30 % 

Input randafscheiding: 
630 kgDS 500 kgDS 
370 kg water 500 kg water 

126 kg DS 200 kgDS 
554 kgzand 330 kg zand 
320 kg water 470 kg water 

Output zandafscheiding: 

350 kg DS 
650 kg water 

200 kg DS 
800 kg water 

228 kg DS 
135 kg zand 
638 kg water 

140 kg DS 
66 kgzand 
794 kg water 

Input mechanische ontwatering: 
126 kgDS 200 kgDS 
320 kg water 470 kg water 

Output mechanische ontwatering: (60% DS) 
126 kg DS 200 kg DS 
84 kg water 133 kg water 
236 kg AB1 337 kg AB1 

228 kg DS 
638 kg water 

140 kg DS 
794 kgwater 

228 kg DS 
152 kg water 
486 kg AB1 

140 kg DS 

701 kg AB1 
93 kg water 

Input thermische droging: (60% DS) 
126 kg DS 200 kg DS 
84 kg water 133 kg water 

Output thermische droging: (90% DS) 
126 kg DS 200 kg DS 
14 kg water 22 kg water 
70 kgAB1 1 1 1  kg AB1 

228 kg DS 
152 kg water 

140 kg DS 
93 kg water 

228 kgDS 

126 kg AB1 
25 kg water 

140 kg DS 
16 kg water 
78 kgABI 

Input thermisch hart: (90% DS) 
126 kg DS 200 kgDS 
14 kg water 22 kg water 

228 kg DS 
25 kg water 

140 kg DS 
16 kg water 

Capaciteit thermische verwerking (ton/h): 
20 ton DS/h 20 ton DS/h 
32 tonBS/h 40 ton BS/h 

16 ton zand 12 ton zand 
2 ton water 1 ton water 

7 ton water 13 ton water 

zandafscheiding output: 

mechanische ontwatering output: 

20 ton DS/h 
57 ton BS/h 

20 ton DS/h 
1 O0 ton BS/h 

7 ton zand 
1 ton water 

6 ton zand 
1 ton water 

28 ton water 70 ton water 

thermische droging output: 
2 ton water 4 ton water 7 ton water 8 ton water 

thermisch hart input: 
4 ton DS 8 tonDS 
O ton water 1 ton water 

1 O ton water 18 ton water 
AB1 input: 

13 ton DS 
1 ton water 

14 ton DS 
2 ton water 

35 ton water 78 ton water 



Investeringen (in Mln NLG): 

Zandafscheiding: 

Ontwatering: 

Thermisch drogen: 

ABI: 

Thermisch hart: 

Totaal: 

3,8 3.8 

3.3 5,4 

3,o 4 3  

1,4 232 

6 3  10,7 

18,l 26,9 

Verwerkingskosten per jaar: 

Zandafscheiding: 

Ontwatering: 

Thermisch drogen: 

ABI: 

Thermisch hart: 

Totaal: 

22 2,1 

3 2  4,3 

2,9 3 2  

0,6 0,8 

2,4 3,6 

11,3 14,l 

Verwerkingskosten per ton DS aan de ingang: 

Zandafscheiding: 

Ontwatering: 

Thermisch drogen: 

ABI: 

Thermisch hart: 

Verwerkingskosten per ton DS aan de ingang: 
(inclusief 1 0% onvoorzien, bouwrente, bouwbegeleiding en verzekering) 

Verwerkingskosten per ton BS aan de ingang: 
(inclusief 10% onvoorzien, bouwrente, bouwbegeleiding en verzekering) 

15 14 13 13 

21 29 42 67 

19 21 24 24 

4 5 7 1 1  

16 24 33 34 

85 1 O5 133 168 

53 53 47 34 

(verwerk.wq1 } 


