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VOORWOORD 

Voor u ligt het eindrapport chemisch reinigen van baggerspecie. Dit rapport beschrijft de resultaten 
van de projecten die op dit gebied in het kader van het Programma Ontwikkeling Saneringsprocessen 
Waterbodems fase 11 (1992- 1996) door Rijkswaterstaat zijn uitgevoerd. 

Doelstelling van de projectgroep chemisch reinigen was het ontwikkelen en operationaliseren van 
milieuvriendelijke chemische verwerkingstechnieken. Dit rapport beschrijft de selectie van een aantal 
processen op hun geschiktheid voor de verwerking van baggerspecie. Voor de drie uiteindelijk 
geselecteerde processen zijn de prestatiekenmerken, milieuaspecten en kosten in beeld gebracht door 
proefnemingen op zo groot mogelijke schaal. 

De geselecteerde processen zijn oorspronkelijk ontwikkeld voor reiniging van grond en verwerking 
van zuiveringsslib. Twee van de drie processen zijn operationeel in Nederland voor grond en 
zuiveringsslib en kunnen baggerspecie of fracties daarvan verwerken tot nuttig toepasbare categorie I 
grond. 
De verwerkingskosten zijn concurrerend te noemen ten opzichte van de tarieven voor storten op 
landlokaties; de huidige tarieven voor storten in eigen beheer in natte depots liggen echter lager. 

Opgemerkt wordt dat naast de beschouwde en in dit rapport beschreven technieken ook andere 
technieken in ontwikkeling zijn, of naar verwachting zullen komen. Daarnaast kan door 
marktontwikkelingen optimalisatie van de beschreven technieken plaatsvinden, mogelijk resulterend 
in lagere verwerkingskosten. 

Rest een woord van dank voor de inzet van diverse betrokkenen. 

Namens het Programmabureau POSW, 

Ir. J. Rienks, november 1997 





SAMENVATTING 

Inleiding 
In het kader van het Programma Ontwikkeling Saneringsprocessen Waterbodems (POSW) zijn als 
onderdeel van de cluster "Techniek Operationalisering" technieken voor chemische reiniging van 
verontreinigde baggerspecie bestudeerd. Dit is gebeurd onder begeleiding van de Projectgroep 
Chemisch Reinigen. 
In hoofdlijnen heeft uitvoering plaats gevonden in twee fasen, waarbij in fase 1 (POSW I, 1988-1992) 
potentiële technieken op hun mogelijke betekenis voor toepassing in de praktijk zijn beoordeeld en 
ten opzichte van elkaar zijn afgewogen. In fase 2 (POSW 11, 1992-1997) zijn geselecteerde 
technieken vervolgens verder ontwikkeld en op enigerlei wijze in de praktijk beproefd. Dit paste in 
de algemene doelstelling van fase 2 van POSW, die tot doel had ontwikkeling en operationalisering 
van milieuvriendelijke bagger- en verwerkingstechnieken. 

Onder chemische reiniging wordt verstaan: 
- het opheffen van bindingen tussen verontreinigingen en slibdeeltjes en het overbrengen van de 

verontreinigingen naar een vloeistof (extractie) of een gas (thermische desorptie); 
- het onschadelijk maken van verontreinigingen door een niet microbiologisch gestimuleerde 

chemische omzetting (bijvoorbeeld oxideren of reduceren). 

Selectie reiniginsstechnieken 
De Projectgroep Chemisch Reinigen heeft een zestal processen laten onderzoeken op hun 
geschiktheid voor toepassing op verontreinigde baggerspecie. De selectie en de bijbehorende 
technische uitvoering is gedaan aan de hand van criteria als praktische uitvoerbaarheid, praktijker- 
varing binnen andere sectoren en beschikbare ondersteuning in de markt. Enkele van deze technieken 
zijn voor verschillende uitvoeringsvormen getoetst. 
. De eerste techniek betreft Thioleaching waarbij uitloging van zware metalen wordt bewerkstelligd 

met microbiologisch geproduceerd zwavelzuur. De resultaten van uitgevoerd 
laboratoriumonderzoek gaven 70-75% verwijdering te zien van zware metalen. Voor PAK waren 
de resultaten zeer wisselend. Door het zeer fundamentele karakter van nog uit te voeren onderzoek 
en het ontbreken van perspectief voor operationalisering op korte termijn is afgezien van verder 
onderzoek binnen POSW. 
Bij EDTA-extractie wordt gebruik gemaakt van een zogenaamde complexvormer die in staat is 
zware metalen op te lossen. Uit een proef op semi-technische schaal is geconcludeerd dat het een 
interessante potentiële techniek betreft, waarvan de toepasbaarheid echter sterkt afhangt van de 
speciatie van de zware metalen en waarbij ook een aantal cruciale processtappen nog onvoldoende 
is onderzocht edof inzicht ontbreekt (invloed van ijzer, aluminium, mangaan e.d. op de benodigde 
hoeveelheid EDTA per eenheid baggerspecie). Door deze punten is afgezien van een verdere 
ontwikkeling in POSW-kader. 
Solvent-extractie is een proces waarbij organische microverontreinigingen worden verwijderd 
door ze op te lossen in organische oplosmiddelen. Er kunnen diverse oplosmiddelen worden 
gebruikt. Met aceton zijn op laboratoriumschaal goede resultaten geboekt. Op basis hiervan is 
verder onderzoek gedaan om de technische- en economische haalbaarheid te beoordelen. Verder 
onderzoek binnen POSW werd zinvol geacht. 
Extractie met superkritisch kooldioxide is ook een soort solvent extractieproces waarbij 
kooldioxide onder hoge druk en verhoogde temperatuur vloeibaar wordt gemaakt. Uit verkennend 
laboratoriumonderzoek wordt geconcludeerd, dat alleen bij zeer hoge droge stofgehalten redelijke 
extractierendementen worden behaald voor olie en PAK-verbindingen in de fijne fractie van de 
specie. 
Het drogen als noodzakelijke voorbehandeling maakt o.a. dat de verder ontwikkelde en in de 
praktijk reeds toegepaste thermische reiniging in dit geval dan een meer voor de hand liggende 
techniek is. Verder onderzoek binnen POSW werd om deze reden niet zinvol geacht. 
Natte oxidatie is een nat fysisch-chemisch proces, waarbij zuurstof wordt toegevoegd onder 
verhoogde druk en temperatuur voor de oxidatie van organische verontreinigende stoffen. 
Onderzoek op laboratoriumschaal met twee uitvoeringsvormen van deze techniek leidden tot 
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zodanig goede resultaten dat een praktijkproef werd aanbevolen. 
. Bij thermische desorptie worden verontreinigende stoffen verwijderd door middel van verdamping 

bij verhoogde temperatuur. De verontreinigde gasstroom die hierbij ontstaat moet worden 
nabehandeld. In het laboratorium zijn verschillende proeven uitgevoerd, resulterend in hoge 
venvijderingspercentages. Op basis hiervan is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd resulterend in 
een voorstel voor een praktijkproef. 

Solvent-extractie, natte oxidatie en thermische desorptie behalen op laboratoriumschaal reinigings- 
rendementen groter dan 99% voor één of meer soorten organische microverontreinigingen. 

De prestatiekenmerken van deze technieken zijn weergegeven in tabel S 1. 

Tabel S1: Prestatiekenmerken processen met hoge reinigingsrendementen 
Proces Ontwikkelings- Soort Invoer Soort Veront- Reinigingsrendement 

stadium reinigingen *) 

Solvent-extractie ontwerp pilot- ontwaterde organisch > 99% 

Natte oxidatie full scale mi- ingedikte slib- PAK en mine- PAK > 99% 

Thermische desorptie full scale grond ontwaterde organische en > 99,9% 

plant slibfractie 

veringsslib fractie rale olie olie 70-80% 

baggerspecie kwik 
*) Uiteraard is reiniging alleen zinvol als anorganische verontreinigingen (met name zware metalen), welke niet ot 

nauwelijks worden verwijderd, voldoen aan de eisen voor nuttige toepassing. 

Voor zware metalen is nog geen proces beschikbaar dat dergelijke hoge verwijderingsrendementen 
realiseert. De onderzochte processen voor metaalvenvijdering (EDTA-extractie en zuurextractie) 
gaan tot op dit moment gepaard met problemen die toepassing in de praktijk tegengaan. Wat betreft 
EDTA-extractie is er een aantal fundamentele aspecten zoals de invloed van metaalspeciatie en 
aluminium, ijzer en mangaan die hierbij een rol spelen. 
Zuurextractie heeft vanwege het hoge kalkgehalte van baggerspecie als probleem de grote 
hoeveelheid benodigd zuur en daarmee samenhangend geproduceerd metaalhoudend afvalzuur. 

De drie processen met hoge reinigingsrendementen kunnen, afhankelijk van de te kiezen technische 
uitvoering, op korte termijn (< 5 jaar) inzetbaar zijn. Omdat uit oogpunt van middelen slechts één 
technische uitvoering per proces nader onderzocht is, kan geen harde uitspraak worden gedaan over 
de voor baggerspecievenverking meest geschikte technische uitvoering. 
Deze processen moeten worden voorafgegaan door een voorbehandeling, bestaande uit afscheiden 
van zand edof  (gedeeltelijke) ontwatering. 

Milieuhygiënische aspecten 
Voor de drie genoemde technieken, zijn in het kader van de beoordeling van het milieurendement de 
volgende aspecten gemeten dan wel berekend: 
- energieverbruik; 
- grondstoffenverbruik; 
- emissie naar lucht en oppervlaktewater; 
- productie van vaste reststoffen anders dan gereinigde baggerspecie; 
- eigenschappen gereinigde baggerspecie. 

Een overzicht van het energie- en grondstoffenverbruik en de uitstoot naar lucht en water is gegeven 
in tabel S2. 

De drie processen zijn zeer verschillend van aard, hetgeen tot uiting komt in de milieuhygiënische 
aspecten. 
Thermische desorptie met naverbranding kent het hoogste energieverbruik, natte oxidatie het laagste. 
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Het grondstoffenverbruik is niet vergelijkbaar qua soort grondstoffen, de verbruikscijfers liggen wel 
enigszins in hetzelfde bereik. Het zuurstofverbruik van natte oxidatie is hierop een uitzondering. 

Per proces variëren de emissies nogal door grote verschillen in debieten en samenstelling. 
Thermische desorptie heeft de grootste uitstoot naar de lucht, terwijl natte oxidatie deze eer opeist 
voor emissie naar oppervlaktewater. Solvent-extractie neemt en middenpositie in op deze punten. 

De productie van reststoffen hangt samen met de nabehandeling van afgas en afvalwater en is af te 
leiden uit het grondstoffenverbruik. 

De eigenschappen van de gereinigde baggerspecie c.q. fijne fractie variëren eveneens per proces. De 
processen leveren een grondachtig product. Van belang is vooral de betekenis van de eigenschappen 
voor de afzetmogelijkheden. Te verwachten is dat gereinigde fijne fractie (natte oxidatie en solvent- 
extractie) civieltechnisch moeilijker afzetbaar zal zijn dan ongefractioneerde, thermische behandelde 
baggerspecie. De belangrijkste afzetmogelijkheden zijn ophoog- en aanvulgrond. Wat betreft 
milieuhygiënische kwaliteit hangt de afzet als licht verontreinigde grond vooral af van de gehalten 
zware metalen. 



h m i- -, 
M 1 0  

3 O O 
v, vl 

N 7 2 hl 



Kosten 
De verwerkingskosten er ton droge stof invoermateriaal zijn bepaald aan de hand van specifieke 
technische uitvoeringen; het VerTech natte oxidatie proces, het LUW-aceton solvent extractie proces 
en de draaitrommeloven met banddroger voor thermische desorptie. Voorbehandelingen als zand 
afscheiden en mechanisch ontwateren zijn meegenomen. De kapitaalslasten zijn annuïtair bepaald 
met een economisch verantwoorde bezettingsgraad en afschrijvingstermijn en een rente van 7%. De 
verwerkingskosten variëren afhankelijk van het proces, de capaciteit en de bezettingsgraad, f 80,- tot 
f 213,- per ton droge stof invoermateriaal (tabel S3). 

Tabel S3: Overzicht geraamde investerings- en verwerkingskosten 
Proces Capaciteit Benutting Investering Verwerkings- 

ton dduur uredjaar (W kosten fftds 
invoer 

Solvent-extractie 10 
aceton proces 

Natte oxidatie 15,5 
VerTech 

2520 3,8 114 

7000 85,5 166 

Thermische 4 7500 12,5 213 
desorptie **) 13 28,3 107 
draaitrommel 20 32 80 

*) inclusief drogen fijne ftactie; de weergegeven capaciteit betrelt het thermisch hart. Uit berekeningen blijkt, dat het ettect 
van het aandeel fijne fractie in de baggerspecie in de vorm van hogere droogkosten maximaal 10% extra 
verwerkingskosten bedraagt. 

Uit een onderlinge vergelijking van de kosten blijkt, dat met de gehanteerde uitgangspunten bij een 
capaciteit van circa 10 ton dshur thermische desorptie in prijs vergelijkbaar kan zijn met solvent 
extractie (aceton basis) indien wordt uitgegaan van vol continue bedrijfsvoering bij thermische 
desorptie. Gezien de aard van de installatie en het proces ligt dit ook voor de hand. 
Voor natte oxidatie (VerTech) geldt dat de verwerkingskosten zelfs bij een hogere capaciteit (circa 15 
ton dshur) en een vol continue bedrijfsvoering een factor 1,5 hoger liggen. 

De verwerkingskosten zijn echter zodanig dat chemische reinigingstechnieken niet kunnen 
concurreren met de huidige tarieven voor nat storten van f 30 - 35,- per ton droge stof. Chemische 
reinigingstechnieken zijn ook duurder dan de overige operationele technieken ontwateren, rijpen, 
landfarming, sedimentatiebekken of natte classificatie gevolgd door nat storten van het residu. Als 
natte stort (van het residu) op grond van milieuhygiënische criteria niet is toegestaan, is inzet van 
chemische technieken wel interessant. Het alternatief droog storten geeft namelijk hetzelfde 
kostentraject te zien als de chemische reinigingstechnieken. Voorwaarde is wel, dat de zware 
metaalgehalten onder de grenswaarden van het Bouwstoffenbesluit liggen. 

Daar de berekende kosten specifiek zijn voor genoemde technische uitvoeringen, geldt dat andere 
uitvoeringen tot andere prijsstellingen kunnen leiden. 

Verder kan geconcludeerd worden dat schaalvergroting leidt tot lagere verwerkingskosten per ton 
droge stof. Schaalvergroting is echter alleen mogelijk bij een voldoende groot gewaarborgd aanbod. 



Aan bevelingen 
- Als bijzondere aanbeveling wordt gedaan een verantwoorde keuze tussen verwerken en storten te 

laten afhangen van de resultaten van een milieu-effectanalyse van het storten van een ton residu 
materiaal (nat en droog) in vergelijking met chemisch verwerken van dezelfde ton volgens één van 
de drie genoemde technieken. De kostenverschillen komen daardoor in een breder perspectief te 
staan. De kosten voor storten dienen daarbij wel zo realistisch mogelijk te worden benaderd, met 
uitsluiting van lokatie-specifieke omstandigheden die niet algemeen geldig zijn; 

- Voor de overige technieken geldt dat: 
. thermische desorptie operationeel is voor grondreiniging. De stap naar baggerspecievenverking 

is niet zo groot. Bij voldoende aanbod van (ontwaterde) baggerspecie zal de markt zelf zorgen 
voor de benodigde wijzigingen van de huidige installaties; 
solvent-extractie nog verder ontwikkeld moet worden voordat het een operationele techniek is; 
voor natte oxidatie op basis van beschikbare informatie geen uitspraken kunnen worden gedaan 
over de technische realisatie en operationalisering van deze techniek voor verwerking van 
baggerspecie. De hoge verwerkingskosten spelen hierbij een rol. Echter marktontwikkelingen 
kunnen dit beeld doen veranderen. De nodige initiatieven hiertoe worden door marktpartijen 
ontwikkeld. 

. 
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BEGRIPPENLIJST 

BZV 

czv 

ds 

EDTA 
fijne fractie of slibfractie: 

grove fractie of zandfractie: 
GCMS 

HCB 
US 
m m  
micro's 
m/m 
organische stof of humus 

PAK 

PCB 
POSW 
proces 
techniek 

technologie 
tds 
TNO 

vochtgehalte: 
verwijderingsrendement: 

vlv 

biologisch zuurstofverbruik, maat voor de hoeveelheid biologisch 
afbreekbare organische stoffen in een vloeistof of slib 
chemisch zuurstofverbruik, maat voor de hoeveelheid oxideerbare 
organische stoffen in een vloeistof of slib 
droge stofgehalte, het percentage massa dat overblijft na verwijde- 
ring van water door middel van drogen 
ethyleendiamine-tetra-azijnzuur, een complex-vormer 
fractie van baggerspecie waarvan de deeltjes kleiner zijn dan 63 
Pm 
fractie van baggerspecie waarvan de deeltjes groter zijn dan 63 pm 
analytische bepalingsmethode voor organische stoffen met behulp 
van gaschromatografie en massaspectrometrie 
hexachloorbenzeen, een milieubezwaarlijke stof 
verhouding vloeistof/vaste stof in literkg uitgedrukt 
mechanisch, elektrisch, instrumentatie, procesregeling 
organische microverontreinigingen 
massaverhouding 
uit koolstof opgebouwde complexe verbindingen van natuurlijke 
oorsprong, meestal verteerde plantenresten 
polycyclische aromatische koolwaterstoffen, een milieube- 
zwaarlijke stofgroep 
polychloorbifenylen, een milieubezwaarlijke stofgroep 
Programma Ontwikkeling Saneringsprocessen Waterbodems 
bewerking, behandeling 
principe, ook wel apparaat of aantal apparaten ("hardwarel') waar- 
mee één of meer processen ("software") op baggerspecie kunnen 
worden uitgevoerd. In dit rapport wordt de "hardware" bedoeld. 
kenniskunde der techniek 
ton droge stof (1 O00 kg) 
Nederlandse organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk 
onderzoek 

percentage van een verontreinigde stof dat verwijderd is, berekend 
als (I-O)/I* 100% waarbij I = concentratie voor behandeling en O = 
concentratie na behandeling 
volumeverhouding 

100% - ds 
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1. INLEIDING 

De doelstelling van POSW-fase I1 luidt: het ontwikkelen en operationeel maken van milieuvriendelij- 
ke technieken voor de verwijdering en de verwerking van verontreinigde baggerspecie. De technische 
toepasbaarheid daarvan moet in de praktijk worden aangetoond. 
De verzamelde informatie dient ter onderbouwing van toekomstig beleid op het gebied van 
verontreinigde waterbodems. 

De projectgroep chemisch reinigen (REIC) is een onderdeel van de werkgroep Techniek 
Operationalisering. 
Bij aanvang van POSW-fase I1 lag de nadruk bij opschaling van in fase I geselecteerde technieken. 
Verder is uitgegaan van interessante "externe" ervaringen zoals ervaringen van andere overheden en 
conclusies uit de "landbodemsanering" en het buitenland. 
De belangrijkste criteria voor de selectie van technieken waren: 
- het reinigingsrendement en soort verwerkt materiaal (baggerspecie, grond, zuiveringsslib enz.); 
- de geschatte termijn om de techniek operationeel te maken voor baggerspecie; 
- de kosten van de techniek. 

Voor geselecteerde technieken is vervolgens een opschalingstraject ingezet tot een niveau, waarop ze 
ingezet kunnen worden bij pilot-saneringen. 

Onder chemische technieken vallen technieken die zich richten op de volgende basisprincipes: 
- het opheffen van bindingen tussen verontreinigingen en slibdeeltjes en het overbrengen van de 

verontreinigingen naar een vloeistof (extractie) of een gas (thermische desorptie); 
- het onschadelijk maken van verontreinigingen door een niet microbiologisch gestimuleerde 

chemische omzetting (bijvoorbeeld oxideren of reduceren). 

Hoewel er een duidelijke taakverdeling tussen de projectgroepen chemisch reinigen, biologisch 
reinigen en immobilisatie bestond, is er toch sprake geweest van enige overlap in technieken: voor 
thermische immobilisatie is thermische desorptie noodzakelijk als voorbehandeling. Voorts is binnen 
chemisch reinigen onderzoek gedaan naar extractie van zware metalen met microbiologisch 
geproduceerd zwavelzuur. 

Deze rapportage geeft een beknopte beschrijving van de in fase I1 van het POSW-programma door de 
projectgroep chemisch reinigen uitgevoerde projecten en de belangrijkste resultaten (hoofdstuk 3). 
Aan de milieu-aspecten en de kosten wordt in achtereenvolgens hoofdstukken 4 en 5 afzonderlijk 
aandacht besteed. Het rapport wordt afgesloten met conclusies en aanbevelingen in hoofdstuk 6. 

De werkzaamheden zijn begeleid door (leden van) de adviesgroep chemisch reinigen POSW, 
bestaande uit: 

- ing. J.A. van der Bom (Nederlandse Vereniging Procesmatige Grondreinigers, tot november 1994) 
- dr. A. Honders (Service Centrum Grondreiniging) 
- dr. J. Joziasse (TNO-MEP) 
- prof.dr.ir. E.M.M.G. Niël (TU Eindhoven) 
- ing. M. Olijve (Nederlandse Vereniging Procesmatige Grondreinigers, vanaf november 1994) 
- prof.dr.ir. W.H. Rulkens (Landbouwuniversiteit Wageningen, corresponderend lid) 
- prof.dr. R.D. Schuiling (Universiteit Utrecht) 
- dr.ir. C .  Versluijs (RIVM, tot januari 1995) 

De adviesgroep chemisch reinigen heeft verder gediend als klankbord voor de projectleider chemisch 
reinigen namens RIZA, dhr. ir. J. Rienks. In 1992 heeft dhr. ing. F.M. Schotel de projecten begeleid. 
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2. VERANTWOORDING 

In het programmaplan van POSW fase I1 (p.20, september 1992) zijn de volgende activiteiten 
vermeld voor chemisch reinigen: 
- vergelijking van bestaande technieken en selectie van technieken geschikt voor operationalisering; 
- verbetering en opschaling en selectie van technieken voor praktijkproeven; 
- praktijkproeven en selectie van technieken voor pilot-saneringen. 

Voor chemisch reinigen is geen aparte, breed opgezette studie uitgevoerd waarin bestaande technie- 
ken zijn vergeleken. Dit omdat er geen sprake was en nog steeds niet is van operationele chemische 
technieken die specifiek voor baggerspecie zijn ontworpen. In fase I1 is daarom begonnen met 
opschaling van in fase I geselecteerde technieken. Daarnaast is nieuw onderzoek gestart naar 
technieken, welke door derden onder de aandacht werden gebracht van POSW. Deze technieken zijn 
geselecteerd aan de hand van criteria als praktijkervaring met de verwerking van substanties 
(afvalstoffen, grond of slib) waarvoor de techniek is ontworpen, praktische uitvoerbaarheid, 
reinigingsrendementen, te verwachten verwerkingskosten, de beschikbare ondersteuning in de markt 
(de kennis en ervaring van de aanbieders van de techniek). 

Hierbij moet de kanttekening worden gemaakt dat praktische uitvoerbaarheid niet altijd goed in te 
schatten is door gebrek aan kennis over het gedrag van baggerspecie onder de specifieke 
omstandigheden van een proces. Er is altijd sprake van een onderzoeksrisico. 

In de navolgende hoofdstukken zijn technieken gerangschikt naaf het proces dat verantwoordelijk is 
voor de reiniging van de baggerspecie. 

Het is van groot belang te beseffen, dat de hier beschreven resultaten zijn verkregen uit kortlopende 
proeven (max. 1 etmaal per techniek) met een beperkt aantal soorten baggerspecies. De consequentie 
hiervan is, dat voorafgaand aan het maken van definitieve ontwerpen en kostencalculaties, aanvullen- 
de proeven zullen moeten worden gedaan met de te verwerken baggerspecies. 
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3. PROJECTENOVERZICHT CHEMISCH REINIGEN 

3.1 Algemeen 

In dit hoofdstuk is in het kort beschreven welke projecten zijn uitgevoerd in POSW fase 11. Een 
compleet overzicht met uitvoerders en datum bevindt zich in bijlage 1. 
Hier worden in het kort de resultaten beschreven. De kosten en de milieu-aspecten worden 
afzonderlijk beschreven in achtereenvolgens hoofdstukken 4 en 5. 

In tabel 1 is weergegeven welke processen onderzocht zijn en wat het werkgebied is. 

Tabel 1: Onderzochte processen chemisch reinigen in POSW fase I1 en het werkgebied 
Proces Fractie Verontreiniging 

totaal grof fijn org.micro's olie, PAK metalen 

Thioleaching (uit POSW I) X ?l)  X 

EDTA-extractie (uit POSW I) X X 

Solvent-extractie X X X 

Extractie met superkritisch 
kooldioxide 

?2) X X X 

Natte oxidatie X x3) X 

Thermische desorptie X X X X X 4) 
1) er zijn aanwijzingen dat in een mengcultuur afbraak op kan treden van olie en PAK; o.a. TNO doet hiernaar onderzoek 

2) er zijn aanwijzingen dat door toevoegen van zogenaamde "entrainers" zware metalen kunnen worden geëxtraheerd 

3) gechloreerde organische micro's: alleen chlooralifaten en monochlooraromaten; PCB niet. 
4) alleen kwik (kookpunt elementair kwik 357 "C bij 1 atmosfeer) 

(persoonlijke mededeling dhr. Doddema). 

(persoonlijke mededeling dhr. Bovenberg, Innogas). 

Uit tabel 1 blijkt dat geen der onderzochte technieken zowel organische verontreinigingen als alle 
zware metalen aankan. Er zijn wel enige aanwijzingen voor mogelijkheden in die richting bij 
thioleaching en extractie met superkritisch kooldioxide. Dit heeft echter nog niet tot concrete 
resultaten geleid. Uit ervaring blijkt dat een ontwikkeling van lab- naar praktijkschaal al gauw 1 O jaar 
in beslag neemt, zodat praktijktoepassing op korte termijn (< 5 jaar) niet te verwachten is. 

Verder valt op, dat de flexibiliteit van de meeste processen voor deeltjesgrootte (groflfijn) beperkt is. 
Dit heeft te maken met enerzijds de gangbare technische uitvoering en anderzijds beperkingen van 
procestechnische aard en kostenoverwegingen. Natte oxidatie kan bijvoorbeeld aIleen fijne fractie 
verwerken, daar zand het proces stoort door bezinking en extra slijtage van relatief dure onderdelen. 
Voor de grove of zandfractie geldt dat deze veelal door fysische technieken als hydrocyclonage, 
spiraalscheiding en flotatie op goedkopere wijze kan worden gereinigd. 

In tabel 2 is weergegeven welke soort projecten zijn uitgevoerd voor de in fase I1 van POS W 
onderzochte chemische reinigingsprocessen. 



Tabel 2: Onderzochte processen chemisch reinigen en het soort projecten 
Proefprojecten Bureaustudies Proces 

~ ~ ~ _____ ~~~ 

labhench proces semi- praktijk- second haalbaarheid 
ontwerp technisch proef opinion 

Thioleaching 1) X 

EDTA-extractie 2) X X X 

Solvent-extractie X 

Extractie met superkri- x 
tisch kooldioxide 

X X 

Natte oxidatie X X 

Thermische desorptie x X X 

I )  Het was de bedoeling semi-technisch onderzoek te verrichten, maar de opstelling uit fase I was niet meer beschikbaar en 
er waren nog veel fundamentele vragen te beantwoorden. Daardoor is gekozen voor een vervolgonderzoek op labschaal. 

2) Proef is afgebroken wegens tegenvallende reinigingsresultaten. Wel is aanvullend labonderzoek uitgevoerd. 

3.2 Thioleachinq 

Principe en toepassing 
Thioleaching is het uitlogen van zware metalen met microbiologisch geproduceerd zwavelzuur. 
Hiertoe zijn mengculturen van Thiobacilli en andere zuurminnende micro-organismen toegepast. 

Ondenoeksopzet 
In POSW fase I (Rapport deel 16, "Biotechnologische uitloging van zware metalen uit de slibfractie") 
is tijdens experimenten met thioleaching van Dommelslib geconstateerd dat de concentratie minerale 
olie met 90% was afgenomen. Dit leek perspectief te bieden voor een gecombineerde biochemische 
reiniging op zware metalen en organische verontreinigingen. Omdat veel waterbodems een "cocktail" 
van dergelijke stoffen bevatten, is dit van groot belang. Helaas functioneerde de oorspronkelijke 
onderzoeksopstelling niet meer. Daarnaast rees de vraag onder welke condities het proces van 
gecombineerde afbraak zou plaatsvinden. Deze vraag diende eerst door middel van 
laboratoriumonderzoek te worden beantwoord alvorens een semi-technische uitvoering kon worden 
beproefd. 
In het laboratoriumonderzoek [ 13 zijn in totaal 6 thioleaching experimenten uitgevoerd op 2 
slibsoorten (Dommelslib, fijne fractie en slib uit de haven van Stein). Daarbij is zowel naar olie als 
naar PAK gekeken. 

Resultaten en conclusies 
De resultaten van het laboratoriumonderzoek gaven 70 - 75% verwijdering te zien voor de zware 
metalen. De afkame van olie en PAK was echter zeer wisselend. Bovendien namen de afzonderlijke 
PAK in dezelfde mate af, hetgeen niet in overeenstemming is met de grondslagen van biologische 
afbraak. Aangezien de blanco's geen significante afname van olie en een geringere afname van PAK 
vertoonden, is de geconstateerde afname in de geënte monsters niet te wijten aan de gevolgde 
werkwijze. Geconcludeerd werd dat het werkzame principe van het proces nog onvoldoende bekend 
is om een opschalingstraject in te kunnen zetten. Gezien het prille stadium van ontwikkeling kon 
derhalve geen uitspraak worden gedaan over de haalbaarheid van een techniek op dit proces 
gebaseerd. Besloten is om het benodigde fundamentele onderzoek niet in POSW-verband te doen 
uitvoeren. 
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3.3 EDTA-extractie 

Principe en toepassing 
EDTA (ethyleendiamine-tetra-azijnzuur) is een zogenaamde complexvormer die in staat is zware 
metalen op te lossen (= extractie). In POSW-fase I (deel 15, "De extractie van met zware metalen 
verontreinigde waterbodems) zijn met EDTA in het laboratorium hoge verwijderingsrendementen 
behaald voor extractie van zware metalen uit drie soorten gezeefde baggerspecie. Twee soorten waren 
tevens ontzand door middel van hydrocyclonage. Het (theoretische) voordeel van complexvormers 
boven uitloging met zuur (waarmee op zich ook hoge verwijderingsrendementen kunnen worden 
behaald) is, dat deze na opwerking opnieuw gebruikt kan worden in het proces. Zuur reageert 
namelijk met kalk uit de 
baggerspecie. Daarom is besloten extractie met complexvormers verder op te schalen in fase 11. 
Daarbij deed zich de mogelijkheid voor om deel te nemen met een proefreiniging voor grond. 

Onderzoeksopzet 
Het hart van de semi-technische installatie werd gevormd uit een neerwaarts doorstroomde reactor 
met een inhoud van 20 m3 (4 meter hoog en een doorsnede van 2,s m). De reactor was uitgerust met 
een aantal spoelkoppen, welke op de bodem zijn gemonteerd. De opzet was door middel van het 
periodiek inblazen van lucht een intensieve menging te creëren en daarmee een oxidatief milieu te 
handhaven. De te reinigen grond was een zandige grond met cadmium, lood en zink als maatgevende 
verontreinigingen. De te reinigen baggerspecie is één van de baggerspecies die ook in het 
laboratoriumonderzoek van fase I van POSW is onderzocht. Voorafgaand aan de semi-technische 
proef is voorts enig laboratoriumonderzoek uitgevoerd naar het slibtransport in de installatie tijdens 
de extractie en het spoelen. 

Er zijn drie batches uitgevoerd met grond (tabel 3). Daar de eerste twee batches niet tot het gewenste 
resultaat leidden, is aanvullend labonderzoek uitgevoerd voor en na batch 3. 

Tabel 3: Overzicht procesomstandigheden tijdens batches met grond 
batchnummer hoeveelheid behandelde bijzonderheden duur 

grond extractiemiddel 

12 m3 

2 I ,2 ton 

recirculatie; 0,06 moVl 12 dagen 
EDTA 

recirculatie 3 m3/uur; 6 dagen 
regeneratie met kalk 

laboratoriumonderzoek 1 zeefanalyse en vijf extractieproeven 

3 2,2 ton 17,6 m3 vloeistof pH 5 4; 1 dag 
geen recirculatie 

laboratoriumonderzoek 2 
NB de bovenvermelde gegevens zijn niet in dezelfde eenheden weergegeven, hetgeen wordt veroorzaakt door de 
onderliggende rapportage [2] 

invloed pH en sulfidegehalte 

Resultaten 
Geen van de batches heeft echter geleid tot het gewenste resultaat: een gehalte tussen de A- en de B- 
waarde uit de toenmalig van kracht zijnde Interimwet Bodemsanering. Met name cadmium (en in 
mindere mate zink) kwam niet onder de gestelde grens van 2 mgkg ds (zink 250 mgkg ds). Ook in 
de ondersteunende labproeven lukte dat niet. De beoogde proeven met baggerspecie zijn daarom niet 
meer uitgevoerd. De behaalde verwijderingsrendementen lagen tussen de 60 en 90% voor cadmium, 
lood en zink. 

Conclusies 
Op grond van de resultaten van het voorbereidende laboratoriumonderzoek werd geconcludeerd dat: 
- verlaging van de LIS-verhouding (= 1 vloeistofkg droge stof verhouding) van 1 O naar 5 geen 
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problemen oplevert voor beluchting en extractie; 
- natuurlijke bezinking niet bruikbaar is voor de slib-waterscheiding; 
- het gebruik van een vlokmiddel geen nadelige invloed lijkt te hebben op het spoelen van het slib 

ter verwijdering van EDTA. 

Op basis van de beschikbare kennis [2] en een second opinion [3] is geconcludeerd dat: 
EDTA-extractie een interessante potentiële techniek is voor zware metaal-verwijdering uit grond 
en waterbodem; 
de toepasbaarheid (lees: het te behalen reinigingsresultaat) hangt echter sterk af van de speciatie 
van de zware metalen, dat wil zeggen de vorm waarin de metalen aanwezig zijn en de wijze 
waarop de metalen aan de bodemdeeltjes zijn gebonden; 
een aantal processtappen is nog onvoldoende onderzocht: het afscheiden en opwerken van het 
extractiemiddel alsmede de nareiniging van de (water)bodem. Vooral voor de fijnkorrelige fractie 
(I 20 - 40 pm) worden op praktijkschaal op deze punten moeilijkheden verwacht; 
een ander niet voldoende onderzocht punt is de invloed van veel in bodems voorkomende 
elementen als ijzer, aluminium, mangaan en magnesium op de benodigde hoeveelheid EDTA per 
eenheid baggerspecie en daarmee de kosten van het proces; 
verdere opschaling is niet zinvol voordat zojuist genoemde vragen afdoende zijn beantwoord. 
Gezien het aantal en de fundamentele aard van de vragen is afgezien van verdere ontwikkeling in 
POS W- kader. 

3.4 Solvent-extractie 

Principe en toepassing 
Solvent-extractie is een proces waarbij organische microverontreinigingen worden verwijderd door ze 
op te lossen in organische oplosmiddelen. Het extractierendement hangt hierbij af van de 
oplosbaarheid van de verontreinigende stof in de gebruikte solvent, de wijze waarop de 
verontreinigingen aanwezig zijn in de waterbodem en het contact tussen solvent en 
waterbodemdeeltjes in het proces. In figuur 1 is een vereenvoudigd processchema weergegeven van 
solvent-extractie. 

ontwaterde schone 
baggerspecie 

Figuur 1: Processchema solvent-extractie 

Enkele voorbeelden van toegepaste organische oplosmiddelen zijn aceton, hexaan, dichloormethaan, 
methanol en tri-ethylamine. Solvent-extractie wordt toegepast op praktijkschaal in de levensmid- 
delenindustrie en de mijnbouw. In Noord-Amerika bestaat reeds enige ervaring met de reiniging van 
grond en in beperkte mate sediment, zowel als demonstratie als op grotere schaal [6] .  De maatgeven- 
de verontreinigingen zijn hierbij PCB, PAK en oliecomponenten. 
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Ondenoeksopzet 
In de literatuur zijn 14 varianten van solvent-extractie beschreven. Uit een analyse van de beschikbare 
gegevens [4,5] is geconcludeerd dat voor een juist oordeel over bestaande extractieprocessen nog veel 
gegevens ontbreken. Met name gaat het daarbij om de te bereiken restconcentraties verontreiniging, 
het effect van het watergehalte, het energieverbruik en het solventverbruik en de relatie van kosten 
besparende factoren (zoals watergehalte) tot de verwerkingskosten. 
Op grond van ervaring en extractie-resultaten lijken het B.E.S.T.-proces (solvent tri-ethylamine) en 
het Carver-Greenfield proces (solvent isopar-L) de meest haalbare en geschikte solvent-extractie- 
processen voor toepassing op waterbodem. Met het CF-systeem (lpg als solvent, extractie onder druk) 
is enige ervaring opgedaan; de extractieresultaten vallen echter iets tegen. Omdat het financieel niet 
mogelijk was deze processen in Nederland uit te testen en er een voorkeur bestaat voor gebruik van 
aceton als solvent [6], is op labschaal extractie van PAK met aceton getest [4]. De voorkeur voor 
aceton stoelt op de volgende criteria [6]: 
- goede oplosbaarheid van verontreinigingen in het solvent; 
- voldoende selectiviteit van het solvent t.a.v. grondbestanddelen; 
- terugwinbaarheid van het solvent; 
- biologisch afbreekbaar; 
- fysische eigenschappen als vloeibaar bij kamertemperatuur, niet extreem corrosief, bij voorkeur 

niet explosief, lage oppervlaktespanning en viscositeit; 
- chemisch stabiel; 
- niet of weinig toxisch; 
- voldoende beschikbaar op de markt tegen aanvaardbare kosten. 

In labonderzoek [4] is experimenteel gekeken naar het gedrag van sediment in aceton, de optimale 
omstandigheden voor batch-extractie en het effect van verschillende extractiemethoden. De resultaten 
van het labonderzoek waren dusdanig, dat tevens een kosten-technische evaluatie is uitgevoerd om de 
technische en economische haalbaarheid te beoordelen. In verder onderzoek is getracht de 
kennisleemten, die het ontwerpen van een pilotplant in de weg staan, op te vullen. Ook was het de 
bedoeling een ontwerp en een testprogramma voor een pilotplant af te leveren. 

Resultaten 
In het kort enige opmerkelijke uitkomsten van het laboratoriumonderzoek [4,5]. Het sediment van de 
Petroleumhaven te Amsterdam bleek met 50 - 90% zuivere (de rest is water) aceton in 3 B 4 
extractiestappen te kunnen worden gereinigd tot PAK-concentraties < 1 O mgkg ds, uitgaande van 450 
mgkg ds. Een extractiestap is de cyclus van toevoegen en verwijderen van het extractiemiddel; 
afhankelijk van het soort extractie (in mee- of tegenstroom) is dit vers of reeds één of meer stappen 
doorlopen extractiemiddel. De LiquidSolid ratio ( W S )  bedroeg 15 Vkg ds, de meertrapsextractie kan 
in 30 tot 60 minuten totaal worden uitgevoerd. Verdere reiniging gaat moeizamer, 2 mgkg ds bleek 
bereikbaar te zijn met 4 extra stappen. De ontwatering blijkt geen probleem op te leveren, daar het 
sediment als slurry met een L/S = 12 in een aceton-watermengsel 80-20% goede bezinkeigen- 
schappen bleek te hebben door coagulatie van de sedimentdeeltjes. 
Ten behoeve van de kostentechnische evaluatie is een mobiel ontwerp (ponton) uitgewerkt voor 
verwerking van mechanisch ontwaterde fijne fractie van baggerspecie (< 63 pm), waarbij een balans 
is opgesteld van de verschillende stromen droge stof, water, aceton, verontreinigingen en energie. 
Zoals bij de onderzoeksopzet vermeld, is op grond van zowel economische aspecten als overwe- 
gingen op het gebied van toxiciteit en de te verwachten verwijderingsrendementen gekozen voor 
aceton als extractievloeistof. Het extractieproces vindt plaats in een bezinkunit. Hierin wordt zowel 
een grote verblijftijd als een tegenstroomcontact gerealiseerd. Het produkt uit deze unit wordt in een 
droger ontdaan van aceton door verdamping. Het resultaat is een droog sediment, dat vrijwel geen 
PAK, minerale oliën en aceton meer bevat. Het extractiemiddel wordt met behulp van stoomdestil- 
latie gezuiverd van water, PAK en olie en kan opnieuw in het proces worden ingezet. 

De voornaamste kennisleemte betreft het bezinkgedrag van aceton bij verschillende droge 
stofgehalten en aceton/waterverhoudingen. Uit het vervolgonderzoek naar kennisleemten bleek ten 
gevolge van dichtheidsverschillen geen goede menging op te treden in het horizontale vlak van de 



extractorhezinker. Aanpassing van het ontwerp is noodzakelijk. Dit onderzoek kon niet meer in 
POSW-verband worden uitgevoerd. Uit voorlopige conclusies van in 1997 uitgevoerd onderzoek 
blijkt, dat een stabiele stroming verkregen kan worden door diverse segmenten met 
lamellenafscheiders in serie te schakelen. De droge stof-belasting is voldoende hoog om het proces 
economisch interessant te maken. 
Het ontwerpen en realiseren van een pilotplant met een capaciteit van 1 O0 kg droge stof fijne fractie 
per uur is op moment van schrijven (oktober 1997) nog niet uitgevoerd. 

Conclusie 
De conclusie is, dat solventextractie een interessante optie lijkt voor het reinigen van de fijne fractie 
van baggerspecie. Verdere ontwikkeling kan op korte termijn leiden tot een technologisch robuuste 
uitvoering. Het proces kan worden toegepast voor de reiniging van waterbodem met organische 
verontreinigingen zoals olie, PAK en PCB. Voordeel t.o.v. andere reinigingstechnieken is dat het 
proces bij relatief lage capaciteit reeds economisch haalbaar lijkt, en dat de installatie mobiel kan 
worden uitgevoerd. Dit dient wel te worden geverifieerd met onderzoek op semi-technische schaal. 

3.5 Extractie met superkritisch kooldioxide 

Principe en toepassing 

Extractie met superkritisch kooldioxide is in feite ook een soort solvent-extractie proces (vergelijk 
processchema figuur l), waarbij kooldioxide onder hoge druk en verhoogde temperatuur vloeibaar 
wordt gemaakt. In superkritische toestand vertonen de fysische eigenschappen van een stof zowel 
overeenkomsten met de eigenschappen van een vloeistof als met die van een gas. De dichtheid ligt 
daarbij in de ordegrootte van vloeistoffen (maat voor oplossend vermogen van een medium), terwijl 
de viscositeit of stroperigheid en de difisiecofficiënt (maatstaf voor transportsnelheid door het 
medium) in de ordegrootte van die van gassen liggen. Dit heeft grote voordelen voor extractiedoelein- 
den, doordat een groot oplossend vermogen gekoppeld is aan een hoge stofoverdracht. Kooldioxide 
heeft een kritische temperatuur en druk van respectievelijk 3 1 "C en 74 bar. Superkritisch kooldioxide 
gedraagt zich als een volstrekt apolaire stof. Het proces wordt onder meer toegepast in de 
levensmiddelenindustrie, bijvoorbeeld voor het bereiden van cafeïnevrije koffie. 

Tabel 4: Onderzoeksopzet extractie met superkritisch kooldioxide 
Parameter bereik 
droge stofgehalte 9-100%dsm/m 
temperatuur 40 en 80 "C 
druk 150 en 350 bar 
extractieduur 20,40 en 60 minuten 
type entrainer en concentratie aceton, dichloormethaan en tolueen, 5 - 10 % v/v 

In sommige situaties kan het extractierendement verbeterd worden door het toevoegen van 
zogenaamde entrainers. Dit zijn organische solvents die enerzijds de oplosbaarheid van de te 
extraheren stoffen in het superkritische fluïdum verhogen en anderzijds het in oplossing gaan van de 
te extraheren stoffen (desorptie) vanuit de vaste matrix (de baggerspeciedeeltjes hier) bevorderen. 
Voor optimale extractie van licht polaire verbindingen zoals sommige bestrijdingsmiddelen of 
geïnduceerde dipolen zoals PAK, is het noodzakelijk een entrainer toe te passen. 
Om de extractie van stoffen uit een vaste matrix als baggerspecie goed te laten verlopen, is het verder 
van belang dat het extractiemiddel goed in contact komt met de vaste stof, bijvoorbeeld door het te 
behandelen materiaal in een fijn verdeelde vorm te brengen, zodat het een zo groot mogelijk specifiek 
(contact)oppervlak krijgt. Verder is een goede menging belangrijk. 

Onderzoeksopzet 
Om de potentie van dit proces voor waterbodems te beproeven, is verkennend laboratoriumonderzoek 
uitgevoerd op fijne fractie van baggerspecie uit de Petroleumhaven te Amsterdam [7]. Het gehalte aan 
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PAK 10 van VROM bedraagt ca. 1 g/kg ds, terwijl het minerale olie gehalte (GC) 25-30 g k g  ds be- 
draagt. Het experimentele onderzoek was gericht op het bepalen van de invloed van de belangrijkste 
procesparameters op het extractierendement (tabel 4). 

Resultaten 
Een samenvatting van de resultaten is weergegeven in tabel 5. 

Tabel 5: Samenvatting onderzoeksresultaten 
monster droge stofgehalte (% verwijderingsrendement olie verwijderingsrendement 

d m )  (%I 1 O PAK van VROM (%) 

fijne fractie 9 # # 

ingedikte fijne fractie 14 16 - 32 (met tolueen) 39 - 49 (met 
dichloormethaan en tolu- 
een) 

ontwaterde fijne fractie 30 # # 

gedroogde fijne fractie 1 O0 70 - 95 (met entrainers) 66 - 87 (met 
entrainers) 

# technische problemen bij de proefopstelling verhinderden de extractie 

De beste resultaten worden behaald met gedroogde fijne fractie (1 00% ds). Het extractierendement 
bedraagt dan gemiddeld 85-90% voor minerale olie en gemiddeld 70-80% voor PAK-totaal (10 v. 
VROM). Overigens worden lichte PAK met 2 of 3 ringen voor 99% geëxtraheerd, terwijl 5 en 6 
ringen voor maximaal 40% worden geëxtraheerd. Bij minerale olie treedt een vergelijkbaar verschijn- 
sel op, oliefracties met 10 tot 32 C-atomen worden voor 99% geëxtraheerd, terwijl de fractie C32-C40 
voor maximaal 60% wordt geëxtraheerd. Verlenging van de extractieduur van 20 naar 60 minuten 
geeft een 5-1 0% hoger extractierendement. Tolueen blijkt als entrainer het grootste effect op de ex- 
tractie van zwaardere PAK (5- en 6-ringen) te hebben. De grenswaarden die het Bouwstoffenbesluit 
geeft voor nuttige toepassing als licht verontreinigde grond worden echter niet gehaald. Bij minder 
sterk vervuilde waterbodems kan dit wellicht wel het geval zijn, maar dat kan niet zonder meer 
worden aangenomen. 

De "verse" fijne fiactie kon door technische problemen met de proefopstelling niet worden 
geëxtraheerd. 
De ontwaterde bovenloop (30% d.s.) bleek zeer visceus te zijn, waardoor er nauwelijks stofoverdracht 
is geweest en er geen detecteerbare hoeveelheden PAK en olie zijn geëxtraheerd. 

Conclusies 
Alleen bij zeer hoge droge stof gehalten (90 - 100 'Yo ds) worden hoge extractierendementen behaald. 
Bij drogen als noodzakelijke voorbehandeling is het uit oogpunt van de hogere reinigingsrendementen 
en de grotere praktijkervaring meer voor de hand liggend om de voor grond operationele thermische 
desorptie bij 600 "C toe te passen. 
Er is geen vooruitzicht op procesverbetering die in technisch-economisch opzicht wel kan leiden tot 
een haalbaar proces: geadviseerd werd dan ook geen verder onderzoek naar dit proces uit te voeren. 

3.6 Natte oxidatie 

Principe en toepassing 
Natte oxidatie of natte lucht oxidatie is een fysisch-chemisch proces, waarbij zuurstof wordt 
toegevoegd onder verhoogde druk en temperatuur [8,9]. Het basisprincipe van het proces is dat de 
onder deze omstandigheden verhoogde oplosbaarheid van zuurstof in water de oxidatie van 
organische verbindingen bevordert. De druk moet hoog genoeg zijn om verdamping van water te 
voorkomen. De reactie moet in de waterfase geschieden daar de betrokken chemische reacties zowel 
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zuurstof (oxidatie) als water (hydrolyse = splitsing onder opname van water) gebruiken. Het is niet 
precies bekend welke reacties allemaal plaatsvinden en hoe ze verlopen, maar de algemeen aanvaarde 
theorie luidt dat er sprake is van zogenaamde vrije-radicaal mechanismen. Vrije radicalen zijn zeer 
reactieve deeltjes. De snelheid waarmee het proces verloopt, wordt voornamelijk bepaald door de 
temperatuur en de aanwezigheid van katalyserende stoffen zoals bijvoorbeeld ijzer- of koperionen. 
De voornaamste toepassingen in de praktijk zijn verwerking van zuiveringsslib, behandeling van 
slecht biologisch afbreekbaar procesafvalwater in de industrie, en regeneratie van gebruikt actief 
kool. 
Toepassing op baggerspecie is met name interessant daar ontwatering achterwege kan blijven als 
voorbehandeling. Op grond van de reactiecondities is het proces inzetbaar voor de reiniging op PAK 
en minerale olie. 

Er zijn twee uitvoeringen van het natte oxidatie proces onderzocht, namelijk het VerTech-proces van 
VerTech Treatment Systems en het Loprox-proces van Bayer. Deze keuze is gemaakt vanwege de 
ervaring van deze systemen met slibachtig materiaal in de praktijk, de aanwezigheid van 
onderzoeksfaciliteiten en de geografische afstand in verband met de mogelijkheid het project te 
begeleiden. 

Mantelbuis 

Slibtoevoerbuis -- 
- 

gesoleerde 

4.3-76m 4%- kcelwaterbuis 

Gguur 2: Doorsnede VerTech-reactor 

Het VerTech-proces bestaat uit een ondergronds geïnstalleerde reactor met twee concentrische pijpen 
met een lengte van 1280 m, waarbij hydrostatisch een hoge druk (ruim 10 MPa = ca. 100 bar) wordt 
opgebouwd (figuur 2). De reactietemperatuur kan gevarieerd worden tussen 200 en 300 OC door 
middel van warmtewisseling en het debiet. De voordelen van deze uitvoering zijn: een ideale 
propstroom, een efficiënte warmtewisseling over de gehele lengte van de reactor en een minder zware 
constructie door de tegendruk van de aardformatie. Nadeel is de hogere investerings- en onder- 
houdskosten van deze uitvoering (onderhoud in geval van ondergrondse storingen). Dit wordt deels 
gecompenseerd door de hogere capaciteit van het systeem (schaalvoordeel). 

Het Loprox-proces maakt gebruik van een opwaarts doorstroomde reactor van het type "bubble 
column". Het systeem werkt onder een druk van 2 MPa (ca. 20 bar) en heeft een temperatuurbereik 
van 150 tot 200 "C. Hierbij zorgt een katalysator ervoor dat ondanks de lagere temperatuur en druk 
toch goede resultaten kunnen worden behaald. 
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Onderzoeksopzet en resultaten laboratoriumschaal 
Beide technieken zijn op laboratoriumschaal - onder verschillende condities - onderzocht, waarbij 
gebruik gemaakt is van de slibfractie van baggerspecie uit het Meppelerdiep onder Zwartsluis. De 
fijne fractie is sterk verontreinigd met PAK (som 10 PAK van VROM 1000 mgkg ds) en minerale 
olie (5900 mgkg ds, GCMS). 

Een overzicht van de uitgevoerde labproeven staat in tabel 6. 

Tabel 6: Overzicht labonderzoek 
Soort labproef aantal variabelen 

oriënterende proeven VerTech 9 tijd (10-15-20 min.), temperatuur 
(200-240-280 "C) en partiële zuur- 
Stofdruk ( 1 - 1 8-3 5 bar) 

verificatie runs VerTech 2 T = 300 "C 

gedrag zware metalen VerTech 1 T = 290 "C 

orienterende proeven Bayer 12 temperatuur ( 160- 190 "C), begin-pH 
(3-53-7), katalysatordosering 

De behaalde verwijderingsrendementen voor pak en olie staan in tabel 7. 

Tabel 7: Verwijderingsrendementen voor olie en pak in het labonderzoek natte oxydatie 
Resultaten Verwijderingsrendement Verwijderingsrendement minerale 

PAK olie 

VerTech O - 9 7 %  60 - 90 % 

Bayer > 99 yo > 90 Yo 

VerTech [ 1 O] voerde negen oriënterende proeven uit met variërende verblijftijden, temperaturen en 
partiële zuurstofdrukken. Tevens zijn twee verificatieruns uitgevoerd bij 300 "C en is een monster uit 
de Malburgerhaven behandeld om het uitlooggedrag van zware metalen te bepalen. 
De PAK-afbraak varieerde tussen O en 97%, waarbij een sterke afhankelijkheid van de partiële 
zuurstofdruk opviel, hetgeen mogelijk is veroorzaakt door de aanwezigheid van teerbolletjes. 
Toelichting: bij een lage zuurstofdosering namen de rendementen sterk af: gecombineerd met de 
kortste verblijftijd en de laagst ingestelde temperatuur is zelfs een rendement van 0% gemeten. De 
afbraak van minerale olie lag tussen de 60 en de 90%, gebaseerd op GCMS-analyse. 
De optimale reactiecondities waren 15 minuten verblijftijd, 240 "C en maximale zuurstofdruk (35 
bar). Door het opstellen van een massabalans voor het monster dat onderzocht is op uitloging van 
zware metalen, is gebleken dat de meeste metalen aan de matrix gebonden blijven. Slechts kleine 
hoeveelheden zink (1 O%), nikkel en koper (beide 5%) gingen in oplossing. 

Bayer [ 1 13 voerde 12 proeven uit bij variërende temperatuur, druk, katalysatordosering en begin pH. 
De verblijftijd werd constant op drie uur gehouden om de invloed van de tijd op het rendement uit te 
schakelen. Overigens het is het Bayer-Loprox systeem flexibeler qua verblijftijd dan het VerTech- 
systeem. De PAK-afbraak bedroeg hier 99% of meer, terwijl minerale olie voor 90% of meer werd 
afgebroken. Het effect van begin-pH en type katalysator was klein. De beste resultaten werden 
verkregen bij de laagste pH (1,9) en 0,3 gA tweewaardig ijzer als katalysator. Ook hier is gekeken 
naar het gedrag van zware metalen. Door de verlaagde pH gingen zink (79%), cadmium (39%) en 
nikkel (50%) deels in oplossing. Ook bleek de uitloogbaarheid van deze metalen uit de vaste matrix 
verhoogd te zijn in maximale beschikbaarheidstesten met schudproeven. Dit is nadelig voor nuttige 
toepassing als bouwstof. Daarom verdient het de voorkeur het proces bij hogere pH uit te voeren 
mede gezien het uiterst geringe verschil in reinigingsrendement (99,5 i.p.v. 99,7%). 



In beide onderzoeken werd afvalwater gevormd met een chemisch zuurstofverbruik van 10 g/1 terwijl 
het biologisch zuurstofverbruik (BZV5) 5 - 10 g/1 bedraagt; het ammoniumgehalte was 1 g/l. Bij 
Bayer werd door het aanzuren en neutraliseren tevens 10 g/1 natriumsulfaat aangetroffen. Deze 
samenstelling is representatief voor praktijkschaal. In de praktijk is gebleken dat dit type afvalwater 
goed biologisch behandelbaar is. 

Aangezien de labproeven goede resultaten te zien gaven, werd verdere ontwikkeling voor behandeling 
van baggerspecie aanbevolen. Op grond van de uitgevoerde labproeven kon echter geen definitieve 
keuze worden gemaakt voor één van beide processen. VerTech bood aan om een praktijkproef uit te 
voeren met de natte oxidatiereactor te Apeldoorn; van dit aanbod is gebruik gemaakt. Voorafgaand 
aan de praktijkproef is de te verwerken baggerspecie in het lab beproefd [ 121 om na te gaan of de 
resultaten overeenkwamen met het eerder uitgevoerde onderzoek. Dit bleek het geval te zijn. Ook is 
vooraf de verpompbaarheid van de fijne fractie onderzocht, om het juiste droge stofgehalte te 
verifiëren voor de verwerking in de reactor [ 131. 

Figuur 3 geeft een schematische weergave van de venverkingsketen met natte oxidatie. 

1 slibfractie 

Figuur 3: Verwerkingsketen met natte oxydatie 

Figuur 4: Aanzicht VerTech installatie te Apeldoon 
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Praktij kproef 

De praktijkproef [I41 is uitgevoerd met fijne fractie van baggerspecie uit de haven van Elburg. Figuur 
4 geeft een indruk van het bovengrondse deel van de VerTech installatie. In totaal heeft VerTech 412 
ton ontwaterde fijne slibfractie behandeld met een gemiddeld droge stofpercentage van 38% in ca. 15 
uur. Dit komt overeen met 158 ton droge stof (ds) fijne fractie. Tijdens de verwerking is een droge 
stofgehalte van 20% in de invoer naar de reactor aangehouden. De invoer en de uitvoer van de reactor 
zijn elk half uur bemonsterd. Gebaseerd op de gegevens van het proces controle systeem en 
chemische macroanalyses als droge stof, gloeiverlies en CZV is een selectie gemaakt van monsters 
welke geanalyseerd zijn op PAK, minerale olie en zware metalen. De belangrijkste resultaten van de 
proef staan vermeld in tabellen 8 en 9. 

Tabel 8: Samenvatting; resultaten VerTech natte-oxidatiereactor 
~ ~ 

Parameter IN (mgA slurry) UIT (mg/l slur- REDUCTIE (%) 
ry) 

Droge stof massa % 19,2 17,4 

Dichtheid kg/l 1,093 1,098 

CZVtOtaal 70 O00 18 O00 74 

organische droge stof 36 100 12 400 66 

PAK (10 van VROM) 2,92 0,o 1 99,7 

PAK (16 van EPA) 3,82 0,Ol 99,7 

Minerale olie (GCMS) 67 1 178 73 

Tabel 9: Samenstelling fijne fractie voor en na de behandeling; uitvoer tijdens meest stabiele 
reactiecondities 

Parameter Invoer Uitvoer 

Org. stof (% van ds) 

PAK 16 EPA (mgkg ds) 

Minerale olie (mgkg ds) 

15 Y0 

18,2 

3200 

5 Y0 

< 0,l 

640 *> 
*)Biologische nabehandeling bracht het oliegehalte in 12 weken onder de 20 mgkg ds 

De (zeer) goede verwijderingsrendementen voor PAK zijn nog iets hoger dan in het 
laboratoriumonderzoek (99,7% tegen max. 97%). De minerale olie is zoals verwacht niet geheel 
afgebroken (73%), wel is er een verschuiving opgetreden naar lichte fracties. Biologische 
nabehandeling door middel van landfanning van 2 ton slibkoek heeft laten zien dat deze lichte olie 
fracties zeer goed biologisch afbreekbaar zijn. Hierbij dient wel aandacht te worden besteed aan het 
tegengaan van verdamping naar de lucht. 

Voor toepassing als licht verontreinigde grond is in dit geval (5% organische stof) een verlaging van 
het oliegehalte tot 250 mgkg ds noodzakelijk. De gehalten aan zware metalen voldoen aan de 
samenstellingseisen van het Bouwstoffenbesluit voor nuttige toepassing in werken, met uitzondering 
van het gehalte aan zink, dat rond de samenstellingseis ligt. 
De uitloging van zink, lood en koper, gemeten met een CEN-tweetrapsschudtest, voldoet aan de eisen 
voor toepassing als categorie 1 grond in de meest voorkomende laagdikten (0,2 - 1 O m). Conclusie is, 
dat de samenstellingseisen kritischer voor nuttige toepassing lijken dan de uitloogeisen. De uitloging 
dient wel voor voldoende onderbouwing op meer anorganische stoffen te worden onderzocht en met 
de voorgeschreven kolomproef in plaats van een schudtest. 

Voor zware metalen is een massabalans opgesteld, die aangeeft dat met uitzondering van arseen, alle 
metalen voor 95% of meer aan de vaste fase geadsorbeerd blijven. De balans sluit voor de meeste 
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metalen binnen 1 O%, met uitzondering van koper en cadmium, waarvoor de sluitfout 
achtereenvolgens - 16 en -20% bedraagt. 

De slibkoek met een droge stofgehalte van ruim 70% is ook onderzocht op grondmechanische eigen- 
schappen. Uit het onderzoek blijkt, dat deze uitstekend geschikt is voor verwerking onder steile 
taluds, zoals dijken en geluidswallen. Wat betreft volumegewicht, sterkte, stijfheid en doorlatendheid 
na verdichting is de slibkoek vergelijkbaar met klei. In tegenstelling hiermee is de slibkoek weinig 
gevoelig voor zetting of klink. 

Op niet-biologisch nabehandelde slibkoek is een bio-assay uitgevoerd met dezelfde testorganismen 
als eerder beschreven. Voor twee van de drie geteste waterorganismen bleek de slibkoek toxische 
effecten te hebben. Gelet op de geschetste toepassingsmogelijkheden behoeven deze effecten niet als 
bezwaarlijk te worden beoordeeld. 

Voor het verbruik aan energie en grondstoffen bij natte oxidatie van baggerspecie wordt verwezen 
naar hoofdstuk 4. 

Conclusies 
De slotsom luidt, dat natte oxidatie een bruikbare techniek is voor de reiniging van waterbodems 
verontreinigd met minerale olie edof PAK, waarbij de gehalten aan zware metalen in de fijne fractie 
onder de interventiewaarde liggen. Voordat verwerking op industriële schaal mogelijk is, is een 
ontwikkelings- en realisatietijd benodigd van ca. 3 B 4 jaar. 

3.7 Thermische desomtie 

Principe en toepassing 
Thermische desorptie is een proces, waarbij verontreinigende stoffen worden verwijderd door middel 
van verdamping. Hiertoe is het noodzakelijk dat de kookpunten van de te verwijderen verontrei- 
nigende stoffen worden bereikt. Voor organische verbindingen geldt, dat de kookpunten c.q. 
ontledingstemperaturen onder de 850 "C liggen. In de praktijk van de thermische grondreiniging is 
gebleken, dat desorptietemperaturen tussen 500 en 600 O C  voldoen om reinigingsrendementen van 
meer dan 99% te behalen. Door toepassen van onderdruk kan bij nog lagere temperaturen worden 
gewerkt. 

Na thermische desorptie ontstaat een verontreinigde gasstroom, welke nabehandeling vereist. Na 
ontstoffing kan dit zowel door condensatie als door naverbranding gebeuren, waarbij deze laatste 
techniek de meest toegepaste is. Er bestaan ook processen, waarbij de desorptie en de verbranding in 
één ruimte kan plaatsvinden. Deze zogenaamde wervelbedtechniek werkt bij 800 tot 900 "C. 

Ondenoeksopzet 
In POSW fase I1 zijn binnen de projectgroep chemisch reinigen een labonderzoek en een evaluatie 
van kansrijke in de praktijk werkende thermische technieken uitgevoerd. In het kader van de 
projectgroep immobilisatie hebben directie Oost-Nederland van Rijkswaterstaat en POSW een proef 
laten uitvoeren met wervelbedverbranding van flotatieslib op semi-technische schaal. Deze proef 
wordt separaat als POSW-rapport uitgebracht [ 171. 
Als laatste project is een proefreiniging van ontwaterde baggerspecie uitgevoerd door een thermisch 
grondreinigingsbedrij f. 

Resultaten 
Het labonderzoek betrof een Canadees proces, de Eco Logic destructor. Bij dit proces vindt de 
desorptie plaats bij 550 - 600 "C en wordt de verontreinigde gasstroom nabehandeld met waterstof bij 
850 - 900 "C. Het proces is ontwikkeld voor de verwerking van chloorhoudend chemisch afval en 
wordt daarvoor op praktijkschaal ingezet in Noord-Amerika. Door de reductie met waterstof wordt 
vorming van dioxines tegengegaan. De techniek is op labschaal beproefd [ 181 met baggerspecie uit 
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Delfzijl. Er zijn drie proeven uitgevoerd. Uit de proeven bleek, dat hoge verwijderingspercentages 
werden bereikt (> 90 - 95%) voor kwik, en de aanwezige organochloorverbindingen als HCB, PCB, 
kranen en dioxines. Doordat de desorptie-unit gebruik maakt van een bad met gesmolten tin, werden 
echter sterk verhoogde tinconcentraties aangetroffen in het verwerkte sediment (200 - 700 mgkg ds). 
De kostenschatting voor baggerspecieverwerking met een mobiele installatie (8000 ton droge stof per 
jaar ofwel 30 ton droge stof per dag) was dusdanig (j 1500,-/ton ds), dat een verdere ontwikkeling 
van het proces voor de Nederlandse situatie als niet zinvol is beoordeeld. 

De evaluatie van thermische technieken [ 191 is in twee fasen uitgevoerd. 

In de eerste fase zijn de meest kansrijke technieken geselecteerd, waarbij een belangrijk uitgangspunt 
was dat de techniek grootschalig inzetbaar dient te zijn voor baggerspecie binnen 5 jaar. De 
geselecteerde kansrijke technieken zijn weergegeven in tabel 1 O. Bovenstaande technieken zijn 
gebaseerd op het verhitten van de vaste stoffractie tot een temperatuur van 550 B 1000 "C. De 
vrijkomende gassen worden in een naverbrander bij een temperatuur van 850 tot 1200 "C verwerkt. In 
de tweede fase zijn de als kansrijk beschouwde technieken nader geëvalueerd op de punten 
functioneren thermische verwerking voor baggerspecie (met name ervaring en technische 
ontwikkeling), milieu-aspecten, nuttige toepassing behandeld materiaal en verwerkingskosten. Het 
bleek in dit stadium niet mogelijk te zijn dit per afzonderlijke techniek te evalueren gezien de 
onzekerheden op detailniveau rond de verwerking van baggerspecie door gebrek aan concrete 
praktijkgegevens. Daarom is gekozen voor evaluatie op een geaggregeerd niveau: dat van wervelbed- 
respectievelijk draaitrommeltechnieken. 

Tabel 10: Overzicht van kansrijke technieken voor de verwerking van baggerspecie bij temperaturen 
onder de 1000 "C (bron: lit. 19) 

~~ _____ ~~ 

Naam techniek, leverancier Temperatuur thermisch harthaverbranding ("C) Type afval 

W ERVELBEDVERBRANDING 

DRSH, Lurgi 

Boran, Hölter 

GASFASE DESORPTIE, direct 
verhitte draaitrommeloven 

ETTS, Ecotechniek 

TRI, ATM 

Broerius Bodemsanering 

PYROLYSE, indirect verhitte 
draaitrommeloven 

NBM Bodemsanering, NBM milieu 

Hochtief Umwelt 

PARTIEEL SMELTEN, direct 
verhitte draaitrommeloven 

ENSCO (USA) 

850 1850 

900 I 1200 

600 I 1050 

650 I > 800 

550 I 1200 

750 I 1200 

600 / 1200 

1000 I 1100 

rwzi-slib 

grond 

grond 

grond 

grond 

grond 

grond 

grond 

De evaluatie is uitgevoerd aan de hand van modelspecies, waarbij onderscheid is gemaakt tussen: 
- slibrijke en slibarme baggerspecies; 
- baggerspecie met een schone en een verontreinigde zandfractie; 
- baggerspecie met organische en een combinatie van verontreinigingen. 

De verwerking van baggerspecie door deze twee technieken wordt voor de beschouwde modelspecies 
technisch mogelijk geacht. Voor optimale inzet van de technieken voor de thermische verwerking van 
baggerspecie is het echter noodzakelijk om een aantal wijzigingen door te voeren. Dit is nodig 



vanwege het hoge watergehalte van de baggerspecie en vanwege de stofvorming die optreedt bij de 
verwerking. De aanpassingen betreffen de voorbehandeling van de baggerspecie, afvalwaterzuivering 
en, afhankelijk van de techniek, rookgasreiniging. Hierbij is er verschil tussen wervelbedtechnieken 
en draaitrommeltechnieken, in de zin dat de aanpassingen bij het wervelbed geringer zijn. Bij wervel- 
bedtechnieken volstaat mechanische ontwatering als voorbehandeling, terwijl bij draaitrom- 
meltechnieken een aanvullende droogstap noodzakelijk is. Overigens kan deze droogstap achterwege 
blijven indien gelijktijdige verwerking met grond is toegestaan. 

Aan de eisen en richtlijnen ten aanzien van emissies naar lucht en water kan worden voldaan. 

Nuttige toepassing van de vaste reststoffen als bouwstof wordt gereguleerd door het 
Bouwstoffenbesluit. Bij toepassing als niet-vormgegeven bouwstof dient te worden voldaan aan eisen 
ten aanzien van de samenstelling en de uitloging. De toepassing als (licht verontreinigde) grond biedt 
markttechnisch gezien de meeste mogelijkheden. Verwacht wordt dat de mogelijkheid van thermische 
verwerking van baggerspecie zonder nageschakelde immobilisatie in de praktijk vooral af zal hangen 
van het zware metaalgehalte van de baggerspecie. Als benadering kan worden aangegeven dat de 
gehalten aan zware metalen onder de interventiewaarde uit de Wet Bodembescherming zullen moeten 
liggen om de reststof te kunnen toepassen. De ervaring met grond en baggerspecie tot nog toe geven 
aan dat de uitloging van zware metalen meestal niet tot afkeuring voor nuttige toepassing als licht 
verontreinigde grond (categorie I) leidt. 
Geconcludeerd is derhalve dat thermische verwerking zonder immobilisatie een haalbare verwer- 
kingsmethode is voor met organische stoffen verontreinigde baggerspecie voor zover de zware 
metaalgehalten onder de interventiewaarde liggen. Aanbevolen wordt om met praktijkproeven 
ervaring op te doen met de verwerking van baggerspecie in draaitrommeltechnieken. Belangrijke 
aandachtspunten zijn hierbij capaciteit, bedrijfsvoering, milieu-effecten, kwaliteit en 
toepassingsmogelijkheden reststoffen en de verwerkingskosten. De proeven dienen een antwoord te 
geven op de vraag of grootschalige verwerking in de praktijk met draaitrommeltechnieken mogelijk 
blijkt te zijn zoals verwacht op grond van de studie. 

Praktij kproef thermische reiniging baggerspecie 

De praktijkproef [20] is uitgevoerd met baggerspecie uit de Petroleumhaven te Amsterdam. Een 
schema van de proef is afgebeeld in figuur 5. In totaal heeft Ecotechniek 680 ton ontwaterde 
baggerspecie (ruim 500 ton droge stof) uitgegloeid in de thermische grondreinigingsinstallatie te 
Botlek in een periode van 38,5 uur. Deze partij bestond uit een slibrijke partij van 190 ton en een 
zandrijke van 490 ton. De zandrijke partij is conform grond in de installatie verwerkt. Van de slibrijke 
partij is 1/6 deel gemengd met de rest van de partij omdat de verwerkingstemperatuur onder de 
minimaal noodzakelijk geachte waarde van 550 "C was gezakt; verder is eenmalig ca. 5 ton zand 
toegevoegd direct na de temperatuurval om te voorkomen dat het proces zou stilvallen. 

voorverwarmde lucht 

rookgasreiniging 

+ 
atmosfeer 

+ 
oppervlaktewater 

Figuur 5: Verwerkingsketen praktijkproef thermische desorptie 
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De in- en uitvoer zijn elk half uur bemonsterd. Van de meest stabiele perioden zijn mengmonsters 
gemaakt die overeenkomen met een uurproductie. De belangrijkste resultaten van de proef zijn 
vermeld in tabellen 11 en 12. 

Tabel 11: Gemiddelde samenstelling slibrijke ontwaterde baggerspecie voor en na thermische 
reiniging, controlemonsters directievoering 

Parameter l-N (mgkg ds) UIT (mgkg ds) REDUCTIE (%) 

Droge stof % 56,2 

Org. stof (% van ds) 

Minerale olie (GC) 8900 

PAK (1 O v. VROM) 504 

PAK (16 EPA) 752 

Kwik 1 3  

6 4  

n.v.t. 

> 92 

> 99,s 

> 99,9 

> 99,9 

80 

Tabel 12: Gemiddelde samenstelling zandrijke ontwaterde baggerspecie voor en na thermische 
reiniging, controlemonsters directievoering 

Parameter IN (mgflcg ds) UIT (mgkg ds) REDUCTIE (Yo) 

Droge stof % 81,2 

Org. stof (% van ds) 0,s 

Minerale olie (GC) 925 

PAK(1Ov.VROM) 81 

PAK (16 EPA) 115 

Kwik 0 3  

89,4 

< 0,5 

< 20 

< 0,l 

< 0,l 

0,2 

n.v.t. 

> 973 

> 99,8 

> 99,9 
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De reinigingsresultaten zijn volledig in overeenstemming met de resultaten die voor grond in de 
praktijk worden behaald. Behalve volledige verwijdering van PAK en minerale olie is ook kwik tot de 
streefwaarde teruggebracht. In figuur 6 is de thermisch gereinigde baggerspecie te zien. De zware 
metalen koper, zink en lood waren echter in te hoge gehalten aanwezig om aan de eisen voor "schone 
grond" te voldoen; wel voldeden de gehalten zware metalen alsook de uitloogbaarheid aan de eisen 
van het Bouwstoffenbesluit voor toepassing als categorie I licht verontreinigde grond. De uitloog- 
baarheid is voor de meeste anorganische stoffen afgenomen of gelijk gebleven: alleen voor arseen, 
fluoride en molybdeen is een verhoogde uitloging na behandeling waargenomen. Dit kan alleen een 
probleem geven met de afzet als deze stoffen in hoge gehalten aanwezig zijn. Het gereinigde 
materiaal uit de praktijkproef is als ophoogmateriaal toegepast bij de uitbreiding van het industrie- 
terrein "Gouwestroom" te Gouda. 



Figuur 6: Bij Ecotechniek te Rotterdam thermisch gereinigde baggerspecie 

Conclusies 
Uit de studies en proefnemingen blijkt, dat thermische desorptie een bruikbare techniek is voor de 
reiniging van baggerspecie met verontreinigende stoffen van organische aard. Het produkt kan als 
categorie I grond worden afgezet, waarbij vooral de gehalten zware metalen bepalend zullen zijn voor 
in- of afkeuring. Voor economische verwerking zullen de huidige installaties voor thermische 
reiniging van grond enige wijzigingen moeten ondergaan. 

3.8 Resumé 

Uit het in fase I1 van POSW uitgevoerde onderzoek op het gebied van chemisch reinigen wordt 
geconcludeerd dat een drietal processen technologisch perspectief biedt voor inzet bij (grootschalige) 
verwerking van baggerspecie. Het gaat hierbij om de processen solvent-extractie, natte oxidatie en 
thermische desorptie. 
In de navolgende hoofdstukken wordt ingegaan op de verzamelde kennis over milieuaspecten en de te 
verwachten verwerkingskosten voor deze processen. 

In onderstaande tabel (tabel 13) zijn de prestatiekenmerken van deze drie processen samengevat. 

Tabel 13: Prestatiekenmerken veelbelovende processen 
Proces Ontwikkelings- Soort Invoer Soort Verontreinig- Reinigingsrendement 

stadium ingen *) 

Solvent- ontwerp pilot-plant ontwaterde fijne slibf- organisch > 99% 
extractie ractie 

Natte full scale ingedikte fijne slibfrac- PAK en minerale olie PAK > 99%; olie 70 - 
oxidatie miveringsslib tie 80% 

desorptie baggerspecie 
Thermische full scale grond ontwaterde organisch en kwik 99,9% 

*)Uiteraard is reiniging alleen zinvol als anorganische verontreinigingen (met name zware metalen), welke niet of nauwelijks 
worden verwijderd, voldoen aan de eisen voor nuttige toepassing. 
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4. MILIEUASPECTEN 

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op een aantal aspecten met betrekking tot het milieuhygiënisch 
functioneren van de verwerkingstechnieken. Behandeld worden achtereenvolgens grondstoffen- en 
energieverbruik en produktie van reststoffen, emissies naar lucht en water en nuttige toepassing van 
de gereinigde baggerspecie. Bij het grondstoffenverbruik zijn de energiedragers niet genoemd. 
Reststoffen ontstaan bij de nabehandeling van afvalwater en afgassen die tijdens de verwerking van 
baggerspecie ontstaan. Uitgangspunt is, dat de technieken voldoen aan de huidige vergunningseisen 
voor vergelijkbare inrichtingen en richtlijnen voor emissies. 

De milieuaspecten worden alleen behandeld voor kansrijk geachte technieken. Dit zijn technieken, die 
worden geacht technologisch inzetbaar te zijn voor (grootschalige) verwerking van baggerspecie. 

De opgegeven getallen zijn meestal indicatief, doordat ze afgeleid zijn van proefnemingen. In de tekst 
staat de herkomst van de getallen vermeld. 

4.2 Grondstoffen- en energieverbruik en uroduktie van reststoffen 

Solvent-extractie 

Techniek 

Gegevens 
gebaseerd op: 

Energieverbruik: 

Grondstoffen- 
verbruik: 

Reststoffen: 

Natte oxidatie 

Techniek: 

Gegevens 
gebaseerd op: 

Energieverbruik 

acetonproces 

labonderzoek en voorontwerp; derhalve indicatieve getallen. 

is sterk afhankelijk van naftaleengehalte en droge stofgehalte invoer. Meest 
ongunstige situatie is 40% ds invoer en hoog naftaleengehalte (stel 150 mgkg 
ds). In deze situatie is het energieverbruik berekend op 3 1 O0 MJ/tds. Bij een 
laag naftaleengehalte halveert het energieverbruik ruwweg ( 1650 MJ/tds), 
doordat de opwerking van aceton vereenvoudigt. Bij een verhoging van het 
droge stofgehalte van de invoer naar 50% halveert het energieverbruik nog- 
maals en neemt de doorzet iets toe. 

2 kg acetonhds, 1 kg actief kool/tds, 4 Nm3 stikstofltds (i.v.m. verdringen 
zuurstof om explosiegevaar te vermijden). Voorts is er 40 m3 koelwater/ton ds 
benodigd. De benodigde stoom voor het verwijderen van aceton uit de 
behandelde baggerspecie wordt verkregen door uit de baggerspecie verwijderd 
water uit het bodemproduct van de destillatiekolom aan te wenden. 
actief kool. 

VerTech 

praktijkproef met baggerspecie + ervaring slibverwerking 

1350 MJ/tds inclusief elektriciteit benodigd voor zuurstofopwekking (zuurstof 
wordt ingekocht, verbruik vindt elders plaats) voorwaarde is autotherme reactie 
(er dient voldoende organische stof in de fijne fractie te zitten) 
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Grondstoffen- 
verbruik: 225 kg zuivere zuurstof/tds, 1,9 m3 water, 18 kg aan salpeterzuur 53% en 19 kg 

33% natronloog per tds. Indien de fijne fractie ontwaterd wordt aangeleverd, 
dient water te worden gebruikt voor het verdunnen tot 15 B 20% ds. In 
Apeldoorn wordt daarvoor effluent van de rwzi gebruikt. 

Reststoffen: geen 

Thermische desomtie 

Techniek draaitrommel 

Gegevens 
gebaseerd op: praktijk thermische grondreiniging, aangevuld met praktijkproef bij 

Ecotechniek 

Energieverbruik: Ervaring uit de thermische grondreiniging (persoonlijke mededeling J. van 
Hasselt, Consulting Bureau Scarabee) leert, dat het energieverbruik voor grond 
met een vochtgehalte van 20 % en 5 % organische droge stof kan variëren van 
1600 - 2600 MJ/ton ds. De marge in energieverbruik hangt samen met de wijze 
waarop een installatie is opgebouwd. De warmtebehoefte hangt met name af 
van de volgende processen: 
- verdampen van water; 
- verwarmen van de grond; 
- naverbranden van de rookgassen; 
- warmteterugwinning. 

In de praktijkproef bij Ecotechniek bedroeg het gemiddelde energieverbruik 
2 170 MJ/tds voor de zandrijke specie (80% ds) en 2680 voor de slibrijke specie 
(60% ds). Bij de installatie van Ecotechniek is veel aandacht besteed aan de 
warmteterugwinning, maar is geen aparte droogstap aanwezig. Dit laatste is 
ongunstig voor het energieverbruik bij baggerspecieverwerking. In literatuur 2 1 
is berekend wat het energieverbruik is in een installatie waarin de baggerspecie 
door middel van een aparte directe droger met stoomcondensatie wordt 
behandeld, maar zonder optimale warmteterugwinning. Het energieverbruik 
komt dan op 2300 MJ/tds voor een ontwaterde baggerspecie met 67% ds en 5% 
humus en 2700 MJ/tds voor 60 'Yo ds en 12 % humus. 
Hoewel de achtergrond van de getallen verschilt, liggen ze toch in dezelfde 
orde van grootte: 2200 - 2700 MJ/tds bij een invoerdrogestofgehalte tussen de 
60 en 80 % ds. Dit verbruik bestaat uit aardgas. Daarnaast moet rekening 
worden gehouden met ca. 50 kWh/tds aan elektriciteit voor procesregelingen, 
transportbanden etc. 

afhankelijk van het type gasreiniging (droog, nat) worden er stoffen gebruikt als 
actief kool, kalk, zuur en loog, indicatie enkele tientallen grammen tot enkele 
kg/tds. De hoeveelheden hangen sterk af van de te behalen doorzet met het type 
baggerspecie en type verontreiniging en moeten in de praktijk worden bepaald. 
Bij pyrolyse (= desorptie onder uitsluiting van of ondermaat zuurstof) wordt 
tevens stikstof gebruikt. 

Grondstoffen- 
verbruik 

Reststoffen: actief kool, gips, calciumchloride, stof (afhankelijk van de mate van verontrei- 
niging kan dit worden gemengd met de invoer van baggerspecie). 

Techniek: wervelbed 
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Gegevens 
gebaseerd op: 

Energieverbruik: 

Grondstoffen- 
verbruik: 

Reststoffen: 

praktijk van thermische rwzi-slibverwerking en grondreiniging. 

voor de grondreiniging ligt het energieverbruik een factor twee hoger dan voor 
een draaitrommelsysteem. Te verwachten valt, dat dit ook voor baggerspecie 
het geval zal zijn. In de semi-technische proef voor directie Oost-Nederland is 
gewerkt met ontwaterde gefloteerde slibfractie, dat 63% ds heeft en voor ruim 
50% uit organisch materiaal bestaat. Het hoge droge stofgehalte is bereikt door 
na het mechanisch ontwateren het slib aan de lucht te laten drogen. Door het 
lagere watergehalte en het hoge organisch stofgehalte hoeft het hogere 
energieverbruik van een wervelbed dan minder bezwaarlijk te zijn. Het 
wervelbed zal gezien het ontwerp minder problemen hebben met de verwerking 
van fijne deeltjes dan een draaitrommelsysteem. 

zie draaitrommel. Aangezien de afgasstroom voor een wervelbed ca. 3 maal 
hoger ligt dan voor een draaitrommelsysteem, heeft de rookgasreiniging grotere 
dimensies en zal zij een hoger gebruik aan hulpstoffen kennen. 
zie draaitrommel en opmerking hierboven bij grondstoffenverbruik. 

4.3 Emissies naar lucht en water 

Solvent-extractie 
Emissies naar lucht: verbrandingsgassen stoomketel, debiet afhankelijk van stoombehoefte. In het 
ongunstigste geval (40% ds invoer, hoog naftaleengehalte) 950 Nm3/tds. Bij laag naftaleengehalte 
neemt dit af tot 500 Nm3/tds. Bij verhoging van het invoer ds-gehalte van 40 naar 50% ds wordt een 
verdere verlaging voorzien tot 250 Nm3/tds. Rookgas bevat voornamelijk N2,02, CO2 en kleine 
hoeveelheden NOx, CO, CXHy en S02 (afhankelijk van zwavelgehalte olie). Ontwijken van aceton 
wordt tegengegaan door onder lichte onderdruk te werken. Bij verbranden van afgescheiden 
chloorhoudende verontreinigingen uit de baggerspecie als pcb dient een aanvullende afgasbehande- 
ling te worden uitgevoerd. 

Emissies naar water: 1,25 m3 proceswater/tds met een temperatuur van 30 "C; deze stroom komt van 
de bodem van de destiiiatiekolom en is nabehandeld met een actief koolfilter, w m e e  mogelijke 
organische verontreinigingen met een hoog rendement worden verwijderd. Verder komt er een 
koelwaterstroom vrij van 40 m3/ton ds, welke ca. 15 "C is opgewarmd. 

Natte oxidatie 
Emissies naar lucht: 80 Nm3/tds, 94% CO2 en 4% 02,2% N2, + sporen organische stoffen 
(behandeld met katalytische naverbrander). 

Emissies naar water: 5 m3/tds met een CZV van ca. 200 mg/l en een N-Kjeldahl van ca. 50 mg/l 
(behandeld met biologische waterzuivering). Het voorgezuiverde afiaIwater wordt geloosd op de 
riolering. 

Thermische desomtie 
Emissies naar Zucht: voor draaitrommelsystemen gemiddeld 1 O00 - 1500 Nm3/ton ds voor 
grondreiniging. Door het extra benodigde drogen van baggerspecie kan dit nog toenemen. Het 
rookgas bevat na reiniging naast 80% N2, 10% O2 en 10% CO2 kleine hoeveelheden aan stoffen als 
SO2, NO,, HF, HCI, CO, stofdeeltjes en sporen organische verbindingen, afhankelijk van het soort 
baggerspecie. 
Voor wervelbedsystemen geldt dat deze na reiniging een vergelijkbaar rookgas produceren, zij het in 
een ca. 3 maal groter debiet vanwege de extra ingeblazen lucht om het wervelbed gefluïdiseerd te 
houden. 



Emissies naar water: de uit de baggerspecie vrijkomende waterdamp kan zowel via de gasreiniging 
worden afgevoerd als worden gecondenseerd. Als de damp gecondenseerd wordt, zal dit na zuivering 
moeten worden geloosd. Bij een invoer droge stof percentage van 50 tot 60% (mechanisch ontwaterde 
baggerspecie) kan er bij volledige condensatie van de droogdampen na droging van de vaste stof tot 
90% maximaal 0,33 tot 0,45 m3 water vrijkomen per ton invoer, dat is 0,55 tot 0,91 m3/tds invoer. 
Dit water zal bij de droogtemperatuur vluchtige organische verbindingen bevatten, welke in een 
waterzuivering worden verwijderd tot onder de lozingseisen. Bij een wervelbed kan de droogstap 
worden overgeslagen; in dat geval zal het water naar de atmosfeer ontwijken. Afhankelijk van het 
soort rookgasreiniging kan er ook een waswaterstroom vrijkomen. Deze stroom is qua debiet veel 
geringer, maar wel sterker verontreinigd. 

4.4 Nuttige toeuassinp gereinigde baggersuecie 

Algemeen 
Nuttige toepassing wordt bepaald door twee soorten eigenschappen: 
- chemische kwaliteit (samenstelling en uitloging van verontreinigende stoffen); 
- fysische kwaliteit (toepassing in weg- en waterbouw). 

Naast de chemische en de fysische kwaliteit is in POSW ook onderzoek gedaan naar de biologische 
kwaliteit aan de hand van zogenaamde bioassays. Een bioassay is een gestandaardiseerde proef, 
waarin met één of meer organismen, liefst uit verschillende plaatsen in de voedselketen, de toxiciteit 
wordt beproefd. In POSW-kader is de toxiciteit getest met twee waterorganismen voor zoute 
baggerspecie en drie waterorganismen voor zoete baggerspecie. De testen geven inzicht in de acute 
toxiciteit van water, dat in contact is gebracht met liefst zowel de verse baggerspecie als de door een 
techniek behandelde baggerspecie. 
De biologische kwaliteit is wettelijk gezien niet van belang bij het bepalen of nuttige toepassing 
toegestaan is of niet, maar vormt een aanvulling op het chemisch onderzoek. Overigens is de toxiciteit 
voor waterorganismen niet direct van belang bij nuttige toepassing als bouwstof die niet met 
(opperv1akte)water in aanraking komt. 

De chemische kwaliteit bepaalt allereerst de mogelijkheden om als bouwstof nuttig te kunnen worden 
toegepast. Dit wordt gereguleerd in het Bouwstoffenbesluit. Bij het beoordelen op grond van het 
Bouwstoffenbesluit spelen het organische stofgehalte en voor metalen tevens het lutumgehalte van de 
gereinigde baggerspecie (of een fractie daarvan) een belangrijke rol. 

De fysische kwaliteit is bepalend voor afzetmogelijkheden, indien de chemische kwaliteit voldoet. Bij 
fysische kwaliteit gaat het om eigenschappen als korrelgrootteverdeling, vochtgehalte, organisch 
stofgehalte. Voor constructieve aanvullingen of ophogingen worden hogere eisen gesteld dan niet- 
constructieve. In het algemeen geldt dat zand beter afzetbaar is dan ongescheiden baggerspecie of 
fijne fractie. Verwerking van verontreinigd zand tot categorie I materiaal zal in de praktijk meestal 
met de goedkopere fysische scheidingstechnieken kunnen worden uitgevoerd (met name hydrocy- 
clonage gevolgd door polishing met bijvoorbeeld spiraalscheiders en flotatie). In onderstaande 
beschrijvingen wordt daarom niet op verwerking van verontreinigd zand ingegaan. 

Solvent-extractie 
Chemische kwaliteit: uit de proeven blijkt dat PAK voldoende worden verwijderd om aan de 
samenstellingseisen voor categorie 101 grond te voldoen. Solvent-extractie heeft geen invloed op het 
organische stofgehalte, hetgeen gunstig is. Verwacht wordt dat olie, PCB en andere organische 
microverontreinigingen ook vergaand kunnen worden venvijderd. Zware metalen worden niet 
verwijderd, waardoor deze in het uitgangsmateriaal onder de interventiewaarden van de Wet 
Bodembescherming dienen te liggen om aan de grenswaarden van het Bouwstoffenbesluit te voldoen. 
Over de uitloogbaarheid van zware metalen zijn geen gegevens voor handen; verwacht wordt, dat zij 
niet verandert door de behandeling. 
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Fysische kwaliteit: produkt voldoet aan eisen voor vochtgehalte (is gedroogd), echter het organisch 
stofgehalte is niet gewijzigd waardoor problemen kunnen ontstaan bij de eisen aan duurzaamheid van 
het materiaal. Fijne fractie is waarschijnlijk niet bruikbaar voor constructieve doeleinden. 
Biologische kwaliteit: geen onderzoek verricht. 

Natte oxidatie 
Chemische kwaliteit: PAK worden verwijderd tot onder de grenswaarden voor categorie IA1 grond, 
echter minerale olie wordt niet geheel afgebroken (70 - 80%), waardoor het noodzakelijk kan zijn om 
een biologische nabehandeling uit te voeren (de olie is wel goed biologisch afbreekbaar geworden). 
Ook hier geldt dat de gehalten aan zware metalen duidelijk onder de interventiewaarde moeten liggen 
om aan de samenstellingseis van het BsB te voldoen. Aangezien de organische stof voor ca. 70% 
wordt afgebroken, nemen de gehalten aan metalen toe, terwijl de grenswaarde uit het BsB strenger 
wordt. Door de thermische verandering van de fijne fractie blijkt de uitloogbaarheid van de metalen 
laag te zijn, mits er niet in zuur milieu (Bayer) wordt gewerkt. 
Fysische kwaliteit: gebleken is, dat de behandelde fijne fractie (75% ds) volgens een aantal bepaalde 
grondmechanische kenmerken (volumegewicht, sterkte-stijfheid en doorlatendheid) vergelijkbaar is 
met natuurlijk leem of vaste klei. In tegenstelling tot klei echter is het materiaal weinig gevoelig voor 
zettingen of klink, hetgeen veroorzaakt kan zijn door onomkeerbare veranderingen tijdens het natte 
oxidatieproces. Gezien het lutumgehalte kan dit materiaal formeel niet als klei worden toegepast; 
functioneel behoeft dit geen beletsel te zijn. Toepassingen in aarden wallen, ophogingen en 
bermaanvullingen zijn het meest voor de hand liggend. Door de uitstekende wrijvingseigenschappen 
lijkt het materiaal bij uitstek geschikt om in grondconstructies onder een relatief steil talud te worden 
aangebracht. 
Biologische kwaliteit: uit bioassays verricht op Meppelerdiepspecie (labproef VerTech) en Elburg- 
specie (praktijkproef VerTech) is gebleken dat er acute toxische effecten optreden voor één of meer 
van de waterorganismen. De reden hiervoor kan zijn dat de niet biologisch nabehandelde nat 
geoxideerde baggerspecie nog allerlei niet volledig gemineraliseerde organische verbindingen bevat. 

Thermische desomtie 
Chemische kwaliteit: alle organische verbindingen worden vernietigd met zeer hoge rendementen, 
maar tevens ook de organische stof. Daardoor nemen de zware metaalgehalten toe en de grenzen voor 
toepassing als bouwstof worden strenger. Daardoor wordt separate behandeling van fijne fractie 
bemoeilijkt, gezien het feit dat zware metalen gewoonlijk concentreren in de fijne fractie na 
zandafscheiding, zodat al snel de grens voor nuttige toepassing wordt overschreden. De ervaring uit 
de grondreiniging is, dat de uitloogbaarheid van zware metalen eerder afneemt dan toeneemt (met 
uitzondering van oxi-anionvormende elementen als molybdeen, seleen en soms arseen), zodat de 
samenstellingseis voor zware metalen naar verwachting bepalend zal zijn. 
Fysische kwaliteit: voldoet aan de eisen t.a.v. vochtgehalte en duurzaamheid (organische stofgehalte). 
Biologische kwaliteit: er zijn geen proeven gedaan. 

4.5 Resumé 

In tabellen 14 tot en met 16 zijn de milieuaspecten, uitgesplitst naar energie- en grondstoffenverbruik, 
emissies en produkteigenschappen voor drie processen op een rijtje gezet. 
De drie besproken processen zijn zeer verschillend van aard, hetgeen resulteert in gereinigde 
baggerspecie van verschillende fysische en chemische kwaliteit. De afzetmogelijkheden zullen 
daardoor ook per proces anders zijn. Verwacht wordt dat fijne fractie (afkomstig uit het solvent- 
extractieproces of natte oxidatie) moeilijker afzetbaar zal zijn dan ongefractioneerde, thermisch 
behandelde baggerspecie. Thermische behandeling heeft een hoger reinigingsrendement en een breder 
werkingsspectrum qua verontreinigingen dan de andere twee technieken. Natte oxidatie heeft het 
smalste reinigingsspectrum. 



Tabel 14: Energie- en grondstoffenverbruik 
Proces Energieverbruik Grondstoffenverbruik 

Natte oxydatie 

Solvent-extractie 

1350 MJ/tds 

1650 - 3100 MJ/tds *) 

225 kg 02/tds 
1,9 m3 H20/tds 
18 kg HNO3 53Ydtds 
19 kg NaOH 33Ydtds 

40 m3 koelwatedtds 
4 Nm3 N2/tds 
2 kg acetodtds 
1 kg actief kool/tds 

Thermische desorptie 2250 - 2750 MJ/tds **) afhankelijk van type gasreiniging: 
actief kool, kalk, zuur, loog 
ordegrootte verbruik O, 1 - 1 O kg/tds 

*)invoer 40 % droge stof, energieverbruik verder afhankelijk van gehalte vluchtige PAK (met name naftaleen) 
**)invoer 60-80% droge stof, energieverbruik afhankelijk van diverse factoren 

Daar staat tegenover dat thermische reiniging het hoogste energieverbruik kent en de grootste uitstoot 
naar de lucht. Natte oxidatie heeft het laagste energieverbruik, de kleinste uitstoot naar de lucht, en 
ontwatering van de baggerspecie vooraf is voor het proces niet noodzakelijk; wel wordt de grootste 
hoeveelheid afvalwater geproduceerd, die overigens goed biologisch te behandelen is. Solvent- 
extractie neemt voor al deze aspecten een middenpositie in. 

Afgezien van de vloeibare zuurstof van VerTech en de benodigde lucht voor de verbranding bij 
thermische desorptie en solvent-extractie bestaat het grondstoffenverbruik uit een grootte orde enkele 
kg/tds zuren, basen, kalk, actief kool edof aceton. Door de verschillende soorten grondstoffen en 
onzekerheden in het werkelijke verbruik in de praktijk, kan niet zonder meer worden vastgesteld welk 
proces het hoogste grondstoffenverbruik kent. 

Voor het ontwateren voorafgaand aan solvent-extractie of thermisch reinigen is verder een 
hoeveelheid vlokmiddelen edof polymeer benodigd, doses in totaal 1-4 kg/tds. Het ontwateren na 
natte oxidatie gebeurt zonder vlokmiddelen, daar de ontwaterbaarheid sterk verbeterd is. 

Tabel 15: Uitstoot naar lucht en water 
Proces Emissie naar lucht *) 

droge Nm3 
Emissie naar oppervlaktewater *) 

Natte oxydatie 

Solvent-extractie 

Thermische desorptie 

80 Nm3/tds 
94% C02,4% 0 2 , 2  % N2 
sporen vluchtige vetzuredaldehyden 

500 - 950 Nm3/tds 
N2.02, c o 2  olie/pak ,ug/l ordegrootte 
sporen NOx, CO, CxHy, S 0 2  

- > 1000 - 1500 Nm3/tds 
8OYoN2. 10% 02,  10% C02, stof, 
sporen NO,, CO, S02, HF, HCI 

5 m3/tds * *) 
CZV 200 mg/l 
Ntot 50 mg/l 
metalen ,ugA ordegrootte 

1,25 m3/tds (30 "C) 

koelwater 40 m3/tds, 
AT= 15 "C 

0,55 - 0,9 m3/tds (gecondenseerde 
droogdampen), vluchtige organische 
verbindingen; * * *) 

*) Vrijkomende lucht- en waterstromen voldoen aan thans gebruikelijke vergunningseisen en richtlijnen, wat in de 
meeste gevallen betekent dat er een nabehandeling is uitgevoerd. Derhalve en om reden dat er geen nauwkeurige 
emissievrachten kunnen worden gegeven, is alleen de soort van aan te treffen componenten genoemd. 

**) Emissie naar rioolwaterzuiveringsinrichting na biologische voorzuivering 
***) Bij natte rookgasreiniging kan er ook een spuistroom vrijkomen welke verontreinigd is met zware metalen 
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Tabel 16: Produkteigenschappen gereinigde baggerspecie 
Proces Produktkenmerk 

Chemische kwaliteit Fysische kwaliteit Biologi- 
sche 
kwaliteit 

Organisch Anorganisch 

gehalte gehalte uitloging vocht organische civiele waterorga- 
stof toepassing nismen 

Natte oxidatie + 1) 4 0 2 )  + + + o/+ - 3) 

Solvent + O ? * O -/o ? 

Thermische desorptie ++ -/o 2) + 4) ++ ++ -H ? 

extractie 

1) PAK en in mindere mate olie; 
2) Gehalten nemen toe door afbraak organische stof m.u.v. kwik dat door thermische desorptie 

3) Bioassays zijn uitgevoerd op niet nagerijpt cq. biologisch nabehandeld monster; 
4) Voor elementen als Mo, Se, en soms Cr en As kan de uitloging toenemen. 
? = niet onderzocht 
- = ongunstig in relatie tot nuttige toepassing 
O = neutraal in relatie tot nuttige toepassing 
+ = gunstig in relatie tot nuttige toepassing 
++ = zeer perspectiefvol in relatie tot nuttige toepassing 

wordt verwijderd. 
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5 .  VERWERKINGSKOSTEN 

5.1 Verantwoording 

De verwerkingskosten zijn zeer sterk bepalend voor het wel of niet toepassen van een techniek. Voor 
drie technieken zijn exploitatiekostenberekeningen uitgevoerd. Aangezien geen van de technieken 
over meerjarige ervaring met baggerspecieverwerking beschikt, zijn de berekeningen gebaseerd op 
ervaring met andere aanverwante toepassingen, zoals zuiveringsslibverwerking met de VerTech en 
grondreiniging met de thermische desorptie. In het geval van solventextractie bestaat nog de meeste 
onzekerheid over het functioneren in de praktijk, aangezien de extractor zich nog niet in de praktijk 
bewezen heeft. Dit kan directe gevolgen hebben voor de verwerkingskosten, zowel in positieve als in 
negatieve zin. 

Om de verwerkingskosten onderling te vergelijken, dienen dezelfde uitgangspunten te worden 
gehanteerd. In de onderliggende rapportages zijn de berekeningen door verschillende instanties 
uitgevoerd, waardoor een nadere bewerking noodzakelijk was. Met name de opzet, die toegepast is bij 
thermische verwerking wijkt af van die voor solvent-extractie en natte oxidatie. De investeringskosten 
voor thermische desorptie zijn opgesplitst naar processtap, terwijl die bij solvent-extractie en natte 
oxidatie zijn opgesplitst naar kostenposten als civiel, mechanischlelektrisch etc. In de rapportage [ 191 
voor thermische desorptie zijn de jaarlijkse kosten voor bouwrente, bouwbegeleiding en onvoorzien 
onder de exploitatiekosten bij de post "overig" geplaatst, terwijl deze kosten bij solvent-extractie en 
natte oxidatie bij onder de kapitaalslasten zijn opgenomen. 
Gevolg van dit alles is, dat de investeringskosten en de opsplitsing van de jaarlijkse kosten tussen de 
verschillende processen niet zonder meer onderling vergelijkbaar zijn; voor de uiteindelijke verwer- 
kingskosten is het minder van belang, tenzij met hoge rentevoeten wordt gerekend edof het fiscaal 
gunstig is om tot vervroegde afschrijving van de investering over te gaan. 

Mede daar de capaciteiten per techniek verschillen, kunnen de verwerkingskosten niet zonder meer 
met elkaar worden vergeleken. Een grotere capaciteit kan leiden tot schaalvoordeel in de 
verwerkingskos ten. 
Getracht is, de verwerkingskosten zoveel mogelijk vergelijkbaar te maken door dezelfde uitgangs- 
punten te hanteren bij het berekenen van de kapitaalslasten. Dit houdt in, dat dezelfde 
afschrijvingstermijnen, rentepercentage en restwaarde zijn gehanteerd. De verantwoording voor deze 
aanpassing berust bij de auteur dezes. 

5.2 Verwerkingskosten solvent-extractie 

Een verdere uitsplitsing van de kosten met toelichting vindt u in bijlage 2. 

Capaciteit: 10 ton ds fijne fiactie per uur 
Investeringskosten: 3,75 Mf (excl. BTW) 

Jaarlijkse kosten: 2,891 Mfljaar 

Niet inbegrepen: 

- vergunningskosten en kosten eventuele MER; 
- terreinkostedligplaats huur; 
- aansluiting nutsvoorzieningen; 
- analyses; 
- handeling fijne fractie voor aan- en afvoer; 
- zandafscheiding, ontwatering en opslag; 
- afzet van gereinigd materiaal. 

- BTW; 



Verwerkingskosten per ton droge stof invoer: f 1 15,- (annuïteiten: f 1 16,-) 

Gevoeligheidsanalyse (tabel 17) 
Verlaging van de rente naar 7% geeft verwerkingskosten van f 1 14,-/tds. Bij een laag naftal- 
eengehalte halveert het olieverbruik en komen de kosten op f 94,-/tds. Indien de fijne fractie in plaats 
van 40% droge stof 50% bevat, halveert het olieverbruik nogmaals en bedragen de kosten f 82,- per 
ton droge stof. 

Tabel 17: Gevoeligheidsanalyse verwerkingskosten solvent extractie 
Uitgangspunten Verwerkingskosten 

(//tds invoer) 
~ ~ ~ ~~ ~~ 

Basis: 40% ds invoer, 8% rente, afschrijving in 6 jaar, 
hoog naftaleengehalte (1 150 mgkg  ds) 

rente 7% 

rente 7%, afschrijving in 7 jaar 

laag naftaleengehalte (ca< 20 mgkg ds) 

laag naftaleengehalte en 50% ds invoer 

115,- 

114,- 

112,- 

94,- 

82,- 

5.3 Verwerkingskosten natte oxidatie 

Capaciteit: 15,5 ton ds fijne fractie per uur. 
Investeringskosten: 85,s Mf (excl. BTW) 

Jaarlijkse kosten: 17,965 Mfljaar 

Niet inbegrepen: 

- aankoop van bouwgrond; 
- transport naar en vanaf de verwerkingslokatie; 
- analyses; 
- zandafscheiding; 
- eventuele biologische nareiniging van de vaste stof; 
- afzet van gereinigd materiaal. 

- BTW; 

Verwerkingskosten per ton droge stof invoer: f 166,- 

Gevoeligheidsanalyse (tabel 18) 
Bij verkorting van de afschrijvingstermijnen tot 15 jaar voor alle investeringskosten bedragen de 
verwerkingskosten f 174,-/tds (toename van 5%). Verhoging van de rente van 7 naar 8% heeft een 
vergelijkbaar effect op de verwerkingskosten. 
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Tabel 18: Gevoeligheidsanalyse verwerkingskosten natte oxydatie 
Uitgangspunten Verwerkingskosten 

(//tds invoer) 

Basis: 7% rente, afschrijving diverse onderdelen 166,- 
variërend van 15 tot 30 jaar 

rente 8% 174,- 

174,- 

afschrijving in 7 jaar, restwaarde 10% 219,- 

afschriiving in 7 jaar 234,- 

afschrijving in 15 jr, restwaarde 0% 

5.4 Verwerkingskosten thermische desomtie 

Er zijn in literatuur nr. 19 verschillende varianten door gerekend, waarbij 150 kton droge stof 
baggerspecie per jaar wordt verwerkt met een draaitrommel. De verschillen tussen de varianten zitten 
in de gehalten aan zand, vocht en organische stof van de baggerspecies alsook het wel of niet 
thermisch verwerken van afgescheiden zand. In lit. 19 is de voorbehandeling meegenomen in de 
berekening. Voor een betere vergelijking is in dit rapport berekend wat de kosten exclusief 
voorbehandeling zijn. Onder voorbehandeling wordt hier verstaan zandafscheiden en mechanisch 
ontwateren van de fijne fractie. 

Voor vier varianten zijn de investeringskosten en de verwerkingskosten gegeven in tabel 19. De 
uitgangspunten voor de berekening van de verwerkingskosten zijn in bij lage 2 vermeld. 

Tabel 19: Investerings- en verwerkingskosten thermische desorptie (inclusief thermisch drogen, 
exclusief zandafscheiden en mechanisch ontwateren) 

variant Investeringskosten (M/) Jaarlijkse kosten Verwerkingskosten (l/tds 
(M/) invoer) 

20 ton ddu, 28,7 11,2 75,- 
80 %zand 

20 ton dslu, 
35%zand 

4 ton dsiu, 
fijne fractie 

13 ton ddu, 
fijne fractie 

34 12,3 82,- 

12,s 6 4  213,- 

28,3 10,4 107,- 

Opmerking: er is aangenomen dat de capaciteit van het thermisch hart (de gloeitrommel) onafhankelijk is van het percenta- - - 
ge zand in de baggerspecie. Dit is correct voor een draaitrommeloven met binnenvoering. Een draaitrommeloven zonder 
binnenvoering kan vervormen indien het transport van ontwaterde baggerspecie door de trommel stagneert, bijv. door een 
hoog percentage slibfractie en dus weinig zand. Dit kan worden voorkomen door de baggerspecie direct na ontwateren te 
verwerken (rulle structuur nog intact), een aparte droogstap te gebruik of door zand toe te voegen of een deel van het 
verwerkte materiaal te mengen met de invoer. 

De prijsverschillen in tabel 19 zijn enerzijds het gevolg van hogere kosten voor drogen en 
waterzuivering naarmate er minder zand en meer fijne fractie en water in de baggerspecie zit; 
anderzijds is een theoretisch berekend schaaleffect zichtbaar gemaakt. Het werkelijke schaaleffect 
kan alleen worden vastgesteld na het opstellen van gedetailleerde ontwerpspecificaties en het 
opvragen van prijsaanbiedingen bij leveranciers. Derhalve zijn de hier getoonde verschillen indicatief. 

35 

--------- ~ - 



Niet inbegrepen: 

- transport naar en vanaf de verwerkingslokatie; 
- analyses; 
- zandafscheiding; 
- mechanisch ontwateren van de fijne fractie; 
- afzet van gereinigd materiaal. 

- BTW; 

Verwerkingskosten per ton droge stof invoer thermisch hart: ca. f 80,- voor grootschalige 
verwerking (20 tdsh) oplopend tot circa f 215,- voor 4 tds/u. 

Gevoeligheidsanalyse: 
Verhoging van de rente van 7 naar 8% geeft een prijstoename van 1,8%; bij een rente van 10% nemen 
de verwerkingskosten toe met 5%. 

5.5 Resumé 

Voor de drie geselecteerde processen zijn verwerkingskosten berekend. De berekeningen geven 
inzicht in de te verwachten kosten per ton droge stof invoermateriaal, uitgaande van een economisch 
verantwoorde bezettingsgraad en afschrijvingstermijn. Voor alle technieken is met dezelfde rentevoet 
(7%) gerekend. In tabel 20 is een overzicht van de verwerkingskosten per ton ds invoermateriaal per 
proces weergegeven. Voorbehandelingen als zand afscheiden, indikken en mechanisch ontwateren 
zijn niet inbegrepen in deze kosten. De voorbehandeling drogen voorafgaand aan thermisch reinigen 
is wel inbegrepen. 

Tabel 20: Overzicht geraamde investerings- en verwerkingskosten 
Proces Capaciteit Benutting Investering (M/) Verwerkingskosten 

ton dsfuur uredjaar lltds 
invoer 

Solvent-extractie 10 
aceton-proces 

2520 3.8 114 

Natte oxidatie 
VerTech 

15,s 7000 8 5 3  166 

Thermische 4 7500 12,5 213 
desorptie *) 13 28,3 107 
draaitrommel 20 32 80 

*) inclusief drogen fijne fractie; de weergegeven capaciteit betreft het thermisch hart. Uit berekeningen blijkt, dat het effect 
van het aandeel fijne fractie in de baggerspecie in de vorm van hogere droogkosten maximaal 10 '?/O extra verwerkingskosten 
bedraagt. 

Opvallend zijn de hoge investeringskosten voor de VerTech-installatie, terwij 1 die voor solvent- 
extractie in vergelijking laag zijn. De oorzaak moet gezocht worden in verschillen als vaste locatie 
versus mobiele uitvoering en praktijkervaring. Uit praktijkervaring kunnen extra kostenposten naar 
voren komen die bij het ontwerp niet zijn voorzien. 

De verwerkingskosten variëren nogal, namelijk van f 80,- tot f 2 13,- per ton droge stof. Hierbij moet 
worden bedacht, dat niet zonder meer kan worden gesteld of dit lage of juist hoge kosten zijn. Dit kan 
alleen worden beoordeeld door voor alle mogelijke verwerkingsroutes inclusief nat en droog storten 
als eindbestemming de kosten te berekenen. De hier onderzochte processen kunnen deel uitmaken van 
een verwerkingsketen. De gepresenteerde verwerkingskosten zijn dan benodigd om de totale 
verwerkingskosten te kunnen bepalen. 

De kosten voor thermische verwerking gaan bij lagere capaciteiten snel stijgen. 

36 



Thermische verwerking en natte oxidatie zijn processen, die grootschalig op een vaste (gunstige) 
locatie moeten worden bedreven om economisch haalbaar te zijn. 

Het proces solvent-extractie kent op dit moment als enige van de hier beschouwde 
processen de mogelijkheid om mobiel (ponton) te worden uitgevoerd. 

In tabel 2 1 zijn de verwerkingskosten uitgesplitst naar kapitaalslasten (afschrijving), vaste exploitatie- 
kosten (bijv. personeel) en variabele exploitatiekosten (bijv. energie). 

Tabel 21: Uitsplitsing verwerkingskosten 
Proces % kapitaalslasten % vaste exploitatielasten % variabele ex- 

ploitatielasten 
~~ 

Natte oxidatie 

Solvent-extractie 

Thermische desorptie 

63 

28 

40 

10 

27 

30 

27 

45 

30 

Zoals op grond van de hoogte van de investeringskosten te verwachten, heeft het VerTech natte 
oxidatie-systeem naar verhouding vrij hoge kapitaalslasten. Om die reden is dit systeem alleen 
aantrekkelijk bij langere afschrijvingsperioden dan 7 jaar, waardoor ook de kosten per ton droge stof 
sterk zullen dalen. 

De variabele exploitatiekosten liggen voor de beschouwde technieken tussen de 25 en de 45 % van de 
jaarlijkse kosten. Tenslotte moet nogmaals worden opgemerkt, dat de hier gepresenteerde kosten 
specifiek betrekking hebben op technische uitvoeringen van een proces. Andere technische 
uitvoeringen kunnen andere kosten te zien geven. 
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6. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

In dit hoofdstuk worden de onderzoeksresultaten van chemisch reinigen meer concluderend in het 
bredere perspectief van waterbodemsanering geplaatst. Daartoe heeft de projectgroep chemisch 
reinigen de voorliggende rapportage met vertegenwoordigers van het Programmabureau van POS W 
besproken. 
De conclusies luiden: 

1) Drie van de zes in eerste instantie bestudeerde processen vallen af op basis van 
laboratoriumonderzoek en beoordeling van het fundamentele reinigingsprincipe. Het betreft de 
processen thioleaching, EDTA-extractie en extractie met superkritisch kooldioxide. 

2) Voor de nabije toekomst zijn geen nieuwe innovatieve processen te verwachten; wel technische 
innovatie van operationele processen. 

3) De overige drie onderzochte processen kunnen niet concurreren met de huidige natte 
storttarieven van f 30 - 35,-/ton droge stof. Het gaat om de processen solvent-extractie, natte 
oxidatie en thermische desorptie. 

4) Van deze drie processen kan alleen thermische desorptie een baggerspecie integraal (zonder 
voorbehandeling) behandelen. Natte oxydatie en solvent-extractie kunnen alleen residuen (fijne 
of slibfractie) behandelen. 

5) Thermische desorptie ais integrale behandeling is thans duurder dan nat storten en de overige 
operationele technieken, te weten: 
- ontwateren; 
- rijpen; 
- landfarming; 
- 
- 

6) De inzet van de processen solvent-extractie, natte oxidatie en thermische desorptie is vooral 
kansrijk als residubehandeling. Gezien de huidige natte storttarieven en milieuhygiënische 
acceptatiecriteria voor nat storten is inzet thans economisch niet haalbaar. Als nat storten op 
grond van milieuhygiënische criteria niet is toegestaan, wordt de inzet van genoemde processen 
wel interessant, daar het storten op een landlokatie door de vereiste voorzieningen veel duurder 
is dan storten onder water. Met name thermische desorptie en, op basis van de huidige kennis, 
mogelijk solvent-extractie zijn dan inzetbaar daar deze processen een breed scala aan organische 
verontreinigingen aankunnen. 

7) Solvent-extractie is het minst gevoelig voor een variatie in het aanbod, vanwege de laagste 
investeringskosten per ton droge stof geïnstalleerde capaciteit. 

8) Schaalvergroting leidt tot lagere verwerkingskosten per ton droge stof. 
9) Schaalvergroting is alleen mogelijk bij een voldoende groot gewaarborgd aanbod. 
1 O) De huidige drie chemische reinigingstechnieken verwijderen geen zware metalen met 

uitzondering van kwik bij thermische desorptie. 
11) Bij te hoge zware metaalgehalten is nuttige toepassing na reiniging niet mogelijk. Gecontroleerd 

storten (en na eventuele operationalisatie van immobilisatie) is het enige alternatief. 
12) Behandeling van baggerspecie met chemische technieken leidt tot de volgende produktkwaliteit: 

- chemisch: categorie I en bij uitzondering categorie I1 grond; 
- civiel-technisch: ophoog- en aanvulmateriaal zonder constructieve eisen. De vocht- en 
organische stofgehalten zijn afhankelijk van de behandelingstechniek. 

sedimentatiebekken + nat storten residu; 
natte classificatie + nat storten residu; 

Aanbevelingen 
1) Milieu-effectanalyse van het storten van een ton residu (nat en droog) in vergelijking met 

chemisch verwerken van dezelfde ton (drie processen) is noodzakelijk om een verantwoorde 
keuze, die niet alleen is gebaseerd op kosten, te maken tussen verwerken en storten. 
Hoe verder met de processen: 
- 

2) 
thermische desorptie is operationeel voor grondreiniging. De stap naar baggerspecie is niet 
zo groot. Bij voldoende aanbod van (ontwaterde) baggerspecie zal de markt zelf zorgen voor 
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de benodigde wijzigingen van de huidige installaties; 
solvent-extractie moet nog verder ontwikkeld worden voordat het een operationele techniek 
is. Dit is aan te bevelen omdat verwacht wordt dat dit proces qua kosten kan concurreren 
met thermische desorptie; 
natte oxidatie bestaat twijfel over de technische realisatie als gevolg van de hoge 
investeringskosten en de daaruit bij relatief korte afschrijftermijnen en gemiddelde 
produkties voortvloeiende relatief hoge verwerkingskosten. Marktpartijen hebben echter 
aangegeven een traject te hebben ingezet om vanuit kostenoptiek tot procesoptimalisatie te 
komen. De resultaten hiervan zullen mede bepalend zijn voor (grootschalige) toepassing van 
deze techniek op praktijkschaal. 

- 

- 
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Bijlage 1 - Overzicht projecten chemisch reinigen POSW fase I1 en uitvoerende instanties 
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the thermo gasphase reduction of polluted sediment, 1993 

PBI/APM Consultants 
De opschaling van het PBI-extractieproces voor waterbodems, 1993 - 1994 

VerTech Treatment Systems en Techno Invent Ingenieursbureau voor milieutechniek, Verkenning 
van het VerTech-proces voor het reinigen van baggerslib, 1993- 1994 

Bayer AG, Treatment of contaminated dredging sludge by the BAYER-LOPROX proces, 1993 - 
1994 

Consulting Bureau Scarabee 
Advies over APM-rapport de opschaling van het PBI-extractieproces voor waterbodems, 1994 

Landbouwuniversiteit Wageningen, Haalbaarheidsstudie naar solvent-extractie van waterbodems, 
1994 

VerTech Treatment Systems en Techno Invent Ingenieursbureau voor milieutechniek, Onderzoek 
naar het reinigen van Elburg slib met het VerTech-proces, kinetiek- proeven, 1994 

VerTech Treatment Systems, Onderzoek naar de verpompbaarheid van baggerspecie ten behoeve van 
VerTech natte oxidatie, 1995 
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verwerking van baggerspecie met het VerTech-proces - praktijkproef haven van Elburg en 
basisontwerp, 1995 
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1995 
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Bijlage 2 - Kostensuecificaties solvent-extractie en natte oxidatie 

Verwerkingskosten solvent-extractie 

Capaciteit: 1 O ton ds fijne fractie per uur 
Investeringskosten : 
apparatuur: 1,74 MI 

civiel: 0,3 M/ 
ENP: 0,42 MI 
engineering & ontwikkeling: 0,6 MI 
onvoorzien 15%: 0.49 M l  
TOTAAL: 3,75 Mf (excl. BTW) 

leidingwerklpom pen 0,2 M /  

Jaarlijkse kosten: 
Productieschema: 
- 2 ploegendienst; 
- 5 dagen per week, 12 uur effectief per dag; 
- 60 productieve uren per week; 
- 1 O weken stilstand per jaar, 42 produktieve weken (2520 uur/jaar). 

Afschrijvingsmethode: "vuistregel" aannemerij, komt enkele procenten lager uit dan de annuïteiten 
methode. De jaarlijkse afschrijving bedraagt de investeringkmtal jaren, terwijl de jaarlijkse 
rentelasten gelijk zijn aan de totale investering maal het rentepercentage gedeeld door twee. 
Afschrijvingstermijn: 6 jaar 
Rente: 8% 

Resultaat: 

Kapitaalslasten: 0,775 M I  

Vaste exploitatiekosten: 
Onderhoud: 0,15 M/ 
Verzekeringen: 0,l M /  
Personeel: 0.55 M/ 
Subtotaal 0,s MI 

Variabele exploitatiekosten: 
Elektriciteit, olie etc. 1316 M I  
TOTAAL 2,891 Mfljaar 

Niet inbegrepen: 
- BTW; 
- vergunningskosten en kosten eventuele MER; 
- terreinkostedligplaats huur; 
- aansluiting nutsvoorzieningen; 
- analyses; 
- handeling fijne fractie voor aan- en afvoer; 
- zandafscheiding, ontwatering en opslag; 
- afzet van gereinigd materiaal. 

Verwerkingskosten per ton droge stof invoer: f 1 15,- (Annuïteiten: f 1 16,-) 
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Venverkinpskosten natte oxidatie 

Capaciteit: 1 5 3  ton ds fijne fractie per uur. 
Investeringskosten: 

Civiel: 6,6 M /  
m/I/P: 37,s M /  
Diversen o.a. bouwrente, bouw- 
begeleiding, verzekering en 
onvoorzien 20.2 Ml 
TOTAAL: 85,s M/(excl. BTW) 

Reactorsysteem (ondergronds) 21,2 M /  

Jaarlijkse kosten: 
Productieschema: 
Cyclus van 13 dagen continudienst, 1 dag reinigen reactor en eventueel ander routinematig 
onderhoud; voor onvoorziene stops is 1000 uur per jaar gepland, zodat de netto bedrijfstijd ca. 7000 
uur/jaar bedraagt. 

Afschrijvingsmethode: Annuïteiten 
Afschrijvingstermijn: civiel 30 jaar, reactor en diversen 20jaar, M/E/I/P 15 jaar 
Rente: 7% 

Resultaat: 

Kapitaalslasten: 8,566 M f  

Vaste exploitatiekosten: 
Onderhoud: 0,345 M /  
Verzekeringen: 0,207 M /  
Personeel: 1,465 M /  
Diversen: 0.595 M /  
Subtotaal 2,612 M l  

Variabele exploitatiekosten: 
Zuurstof, Elektr. etc. 6,787 M f  
TOTAAL 17,965 Mfljaar 

Niet inbegrepen: 

- aankoop van bouwgrond; 
- transport naar en vanaf de verwerkingslokatie; 
- analyses; 
- zandafscheiding; 
- eventuele biologische nareiniging van de vaste stof; 
- afzet van gereinigd materiaal. 

- BTW; 

Verwerkingskosten per ton droge stof invoer: f 166,- 



Verwerkingskosten thermische desorutie 

Uitgangspunten berekening jaarlijkse kosten: 
Productieschema: 
5 ploegendienst, 7500 bedrijfsuren vollast per jaar. 

Afschrijvingsmethode: Annuïteiten 
Afschrijvingstermijn: 7 jaar 
Rente: 7% 

De droger (type banddroger) behandelt in het hier gehanteerde ontwerp alleen de fijne fractie. Het 
zand is van tevoren afgescheiden en wordt bij de eerste twee varianten ook thermisch behandeld 
(vervuild zand). 

In figuur 7 is de onderverdeling van de jaarlijkse kosten weergegeven voor één van de varianten uit 
tabel 19. 

kapitaalslasten 

personeel 

1[11 energie 

0 onderhoud 

overige 

Figuur 7: Uitsplitsing jaarlijkse kosten 150 kton ds baggerspecie/jr, 35% zand 
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