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VOORWOORD 

POS w 

Het Programma Ontwikkeling Saneringsprocessen Waterbodems (POSW) van Rijkswaterstaat heeft zich in de 
periode 1989 - 1997 bezig gehouden met de ontwikkeling en operationalisering van milieuvriendelijke bagger- 
en verwerkingstechnieken voor verontreinigde waterbodems. Het doel van de ontwikkeling van 
verwerkingstechnieken was te komen tot een realistisch alternatief voor het bergen van verontreinigde 
baggerspecie in depots. De ontwikkelde verwerkingstechnieken zijn gebaseerd op fysische, chemische, 
thermische, biologische of immobilisatie processen. Dit rapport gaat in op de ontwikkeling en mogelijke 
toepassing van immobilisatietechnieken voor de verwerking van baggerspecie. Naast de ervaringen in het kader 
van POSW worden ook recentere ontwikkelingen beschreven. 

Immobilisatietechnieken voor de verwerking van baggerspecie 

Twee soorten immobilisatietechnieken worden onderscheiden: koude en thermische immobilisatie. Bij koude 
immobilisatie wordt ontwaterde baggerspecie gemengd met bindmiddelen (meestal cement) waarbij de 
verontreinigende stoffen in het uitgeharde materiaal worden vastgelegd. Bij thermische technieken worden de 
minerale bestanddelen van de baggerspecie door verhitting gedeeltelijk of geheel gesmolten. Het voorliggende 
rapport geeft een beschrijving van de technieken, de milieu-aspecten van verwerken met deze technieken, en 
presenteert een schatting van de verwerkingskosten. 

Koude technieken zijn vooral geschikt voor de verwerking van meer zandige specie verontreinigd met zware 
metalen. De thermische technieken kunnen worden toegepast voor de verwerking van het residu van 
baggerspecie na zandafscheiding. Deze technieken kunnen residu verwerken met zowel zware metalen als 
organische verontreinigende stoffen. 

Koude immobilisatie vergt minder grote investeringen, en ten opzichte van thermische immobilisatie gaat de 
verwerking van de specie gepaard met een lager energieverbruik, en minder emissies. Tevens zijn de kosten 
voor een aantal typen specie lager dan wanneer de specie thermisch verwerkt wordt. Thermische immobilisatie 
is echter toepasbaar voor een breder traject aan specietypen, en levert een product met betere milieuhygiënische 
eigenschappen, waarbij minder toeslagstoffen verbruikt worden. De kosten voor verwerking door middel van 
immobilisatie zijn hoger dan die voor storten of voor zandafscheiden gevolgd door storten van de fijne fractie. 
Als rekening gehouden wordt met de opbrengst van de immobilisaten en een mogelijke heffing op het storten 
van de specie, is dit verschil voor een aantal technieken (verwerking van zandige specie d.m.v. cementering, 
zandscheiden gevolgd door sinteren van het residu) echter klein. 

Er is nog vrij weinig praktijkervaring met het toepassen van immobilisatie op grote schaal. Als voorbeeld “waar 
oud en nieuw samengaan” kan genoemd worden het gebruik van zetstenen, gemaakt van baggerspecie uit de 
Nieuwe Merwede, bij de bekleding van een dijklichaam bij de renovatie van de historische haven van 
Woudrichem. 

Technisch gezien bieden de beschreven technieken zeker mogelijkheden. Of de toepassing ook kostentechnisch 
interessant is, zal sterk afhangen van het type specie, de aard van de verontreinigingen en de locatie van de 
baggerspecie ten opzichte van locaties voor storten en verwerkingsinstallaties. Verdere ontwikkelingen zullen 
dan ook zeker gevolgd worden. 

ir. J. Rienks, 

juli 1999 
RIZA- EM D 
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Samenvatting 

inleiding 
In het kader van het programma ontwikkeling saneringstechnieken waterbodems (POSW) is van 1989 tot 1997 
onderzoek verricht naar milieuvriendelijke technieken voor de behandeling en bestemming van baggerspecie. 
In het rapport wordt een overzicht gegeven van een groep van behandelings-technieken voor baggerspecie, 
gebaseerd op de immobilisatie van de verontreinigende stoffen in de baggerspecie. 
Twee belangrijke soorten immobilisatie kunnen worden onderscheiden: 

De koude technieken, waarbij de ontwaterde baggerspecie gemengd wordt met bindende stoffen (meestal 
cement) waarna de verontreinigende stoffen in het uitgeharde materiaal worden vastgelegd. 
De thermische technieken, waarbij door verhitting de minerale bestanddelen van de baggerspecie gedeeltelijk of 
geheel smelten. 

koude immobilisatietechnieken 
De meest voorkomende koude immobilisatietechniek is cementering. Cementering van baggerspecie geeft een 
beton-achtig product, dat, afhankelijk van de bereikte sterkte, voor verschillende doeleinden kan worden ingezet. De 
sterkte (druksterkte, buig-trek sterkte, en daarnaast ook de gevoeligheid voor vorst-dooi en nat-droog cycli) hangt af 
van de samenstelling van de specie (een hoog gehalte slib of organisch stof en de aanwezigheid van sommige stoffen 
als olie en vet hebben een negatieve invloed op de sterkte). Door meer cement toe te voegen kan dit gedeeltelijk 
ondervangen worden. Meest in aanmerking komende toepassing van koud-geïmmobiliseerde baggerspecie is 
toepassing als wegfundering. 

De immobiliserende werking van koude immobilisatie is voor een groot deel gebaseerd op fysische insluiting van de 
verontreinigende stoffen in de verharde matrix van baggerspecie met cement. Door toevoeging van bepaalde 
additieven kan ook de chemische vastlegging van bepaalde verontreinigende stoffen bevorderd worden. De techniek 
is vooral geschikt voor de verwerking van zandrijke en matig zandige, ontwaterde baggerspecie. Ook specie met een 
hoog gehalte aan slib of organisch stof kan mogelijk verwerkt worden, maar daarvoor moet wel extra cement 
worden toegevoegd. De producten moeten voldoen aan de eisen die gesteld worden in het Bouwstoffenbesluit (Bsb). 
Dit houdt in dat voor toepassing van het immobilisaat in werken voor de zware metalen en andere anorganische 
verbindingen een bepaalde immissie niet mag worden overschreden, en dat voor de organische stoffen het 
immobilisaat moet voldoen aan bepaalde samenstellingseisen. Dit laatste is een probleem. Daar de vracht door deze 
behandeling niet of nauwelijks afneemt, komt specie met een gehalte organische verontreinigingen hoger dan de 
concentratie aangegeven in het Bsb niet voor verwerking door middel van cementering in aanmerking. Ter indicatie: 
het gehalte minerale olie mag niet hoger zijn dan 500 mgkg  droge stof, terwijl een groot deel van de sterk 
verontreinigde specie een gehalte heeft van meer dan 1000 mgkg. 

Momenteel worden nieuwe technieken geïntroduceerd, waarbij door toevoeging van oppervlakte actieve stoffen of 
kleimineralen en verdichting de waterdoorlatendheid sterk gereduceerd wordt. De immobiliserende werking van 
deze technieken is echter vooralsnog onvoldoende bewezen. 

thermische immobilisatietechnieken 
Binnen de thermische immobilisatietechnieken kunnen twee verschillende procédés onderscheiden worden: Sinteren, 
waarbij de gedroogde baggerspecie dusdanig verhit wordt, dat een deel van de minerale bestanddelen smelt, en 
tussen de overige korrels dringt, en zo het geheel tot een vast materiaal verkit, en smelten, waarbij dusdanig hoge 
temperaturen worden gehanteerd dat het materiaal volledig smelt. Bij sinteren wordt het materiaal voorafgaand aan 
de verhitting vormgegeven (grind, bakstenen). Bij smelten wordt het materiaal na verhitting vormgegeven door de 
smelt in vormen te gieten. Zo kunnen bijvoorbeeld zetstenen voor de verzwaring van dijklichamen gemaakt worden. 

Bij de behandeling met deze thermische technieken worden alle organische verontreinigende stoffen verbrand. De 
zware metalen en andere anorganische verbindingen zullen voor een deel vervluchtigen, de rest wordt zeer sterk 
vastgelegd, doordat de metalen worden opgenomen in het kristalrooster van tijdens de behandeling nieuw gevormde 
mineralen. 
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Voor deze behandeling mag de baggerspecie niet te veel zand bevatten (een hoog gehalte silicaten heeft een 
negatieve invloed op het smeltgedrag). De techniek is vooral geschikt voor de verwerking van sterk verontreinigde 
slibrijke specie, of het residu van baggerspecie na zandafscheiding. Doordat de organische verbindingen verwijderd 
worden, en de anorganische geïmmobiliseerd, is het de enige techniek die specie kan behandelen die verontreinigd is 
met een cocktail van verontreinigende stoffen. 

Verdere ontwikkelingen van deze technieken spelen zich vooral af op het gebied van verbetering/ontwikkeling van 
hoogwaardige producten, zoals de productie van lichtgewicht grindkorrels (sinteren), of siersteen (smelten). 

milieuaspecten van immobiliseren 
In het rapport worden uitgebreid de milieuprofielen (een kwantificering van alle positieve en negatieve 
milieuaspecten) van de verschillende immobilisatietechnieken beschreven. Koude immobilisatie heeft een vrij gering 
milieugebruik, waarbij wel de kanttekening geplaatst moet worden dat de productie van cement en andere additieven 
wel negatieve milieuaspecten hebben; zo kost de productie van cement circa 3000 MJ per ton cement. 
Thermische immobilisatie vindt plaats bij zeer hoge temperaturen en roept daardoor associaties op met een hoog 
energieverbruik. De droogfase (het verdampen van water) vergt al veel energie; ten opzichte hiervan is het 
doorstoken met droog materiaal veel minder energie-intensief. Uitgedrukt als energiebehoefte per ton product, 
vraagt het smelten (bij meer dan 1400 "C) wel veel meer energie dan het sinteren (bij circa l150°C) of het 
verbranden (bij circa 800 "C). Voor sinteren is 4800 MJ/tds product (Ecogrind) nodig, voor het smelten tot 
kunstbasalt is 8200 MJ/tds product nodig. 

financieel-economische aspecten van immobiliseren 
De kosten voor koude immobilisatie door middel van cementeren liggen in de range f50,= tot f l50,= per ton droge 
stof verwerkte baggerspecie. De kosten zijn het laagst als een vrij zandrijke, niet te sterk verontreinigde specie wordt 
verwerkt. Voor de meer slibrijke species (met name species met een hoog gehalte aan organisch stof), en voor 
species waaraan speciale additieven moeten worden toegevoegd om de verontreinigende stoffen voldoende te 
immobiliseren, zijn, vanwege het hogere verbruik van cement en andere additieven, de kosten hoger. 
De kosten van thermische immobilisatie variëren per techniek. De kosten van sinteren (productie van kunstgrind) 
zijn geschat op f250,= per ton droge stof verwerkt materiaal (meestal alleen de fijne fractie van de baggerspecie). De 
kosten voor productie van lichtgewicht kunstgrind liggen waarschijnlijk lager, een schatting van f l  50,= is gegeven. 
Smelten is duurder, geschat wordt dat het verwerken van baggerspecie tot bijvoorbeeld zetstenen circa f350,= per 
ton droge stof verwerkt materiaal (fijne fractie) kost. 
Bij toepassing moet ook rekening gehouden worden met eventuele baten van de producten van de diverse 
technieken. Dit speelt vooral een rol bij smelten, daar de producten die gemaakt worden door middel van smelten 
meer dan flOO,= per ton op kunnen leveren. Als hier rekening mee wordt gehouden, zijn de kosten van smelten in 
dezelfde orde als die van sinteren. 

kwalitatief vergelijk immobilisatietechnieken 
In onderstaande tabel wordt een kwalitatief vergelijk tussen koude en thermische immobilisatie van baggerspecie 
gegeven. Een + wil zeggen dat de betreffende techniek op dat aspect beter scoort. 

Koude immobilisatie Thermische immobilisatie 
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Koude immobilisatie vergt minder grote investeringen, en de verwerking van de specie gaat gepaard met een lager 
energieverbruik, en minder emissies. Tevens zijn de kosten voor een aantal typen specie lager dan wanneer de specie 
thermisch verwerkt wordt. 
Thermische immobilisatie is toepasbaar voor een breder traject aan specietypen, en levert een product met betere 
milieuhygiënische eigenschappen, waarbij minder toeslagstoffen verbruikt worden. 

0 -  

kwantitatief vergelijk immobilisatietechnieken; de ketenbenadering. 
Om een goed vergelijk tussen verschillende technieken te kunnen maken, moeten ze eigenlijk beschouwd worden als 
onderdeel van de totale verwerkingsketen waarvan ze deel uit maken. Een goed beeld wordt verkregen door kosten 
en milieuaspecten voor verschillende behandelingsketens uit te rekenen per ton droge stof situ specie of per m3 situ 
specie. Belangrijke milieuaspecten zijn energieverbruik, verbruik van grondstoffen en (tijdelijk) beslag op de ruimte. 

Thermische immobilisatie van baggerspecie is op zich zelf een energie-intensieve en dure techniek. Doordat de 
techniek echter vooral wordt ingezet voor de verwerking van residu na zandafscheiden, is de bijdrage aan deze 
aspecten afhankelijk van de specie samenstelling: Van een slibrijke specie moet meer dan de helft van de specie met 
deze techniek behandeld worden, van een zandrijke specie slechts ca. 20%. Hierdoor kunnen kosten en andere 
negatieve aspecten van het verwerken uiteindelijk meevallen, en kan een venverkingsketen waarin deze vorm van 
nabehandeling van de residustroom is opgenomen uiteindelijk aantrekkelijker zijn dan een techniek waarbij de totale 
specie behandeld moet worden. 
In de hoofdstukken milieuaspecten en economische aspecten is zo, voor drie verschillende soorten specie (zandrijk, 
matig zandig en slibrijk), een schatting gemaakt van het energieverbruik en de kosten van een aantal relevante 
verwerkingsketens. 

Voor het energieverbruik is een vergelijking gemaakt tussen thermisch reinigen van de totale specie (“verbranden”) 
en verwerking van de residustroom (na zandafscheiden) door sinteren of smelten. Het blijkt dat sinteren al voor 
matig zandige species minder energie verbruikt dan verbranden, bij verwerking van zandrijke specie is de 
hoeveelheid energie minder dan de helft die nodig is voor verbranden. Smelten is een zeer energie-intensieve 
techniek, desalniettemin is voor zandrijke specie een keten van zandscheiden en vervolgens smelten van het 
ontwaterde residu uit oogpunt van energieverbruik aantrekkelijker dan de verwerking door middel van thermisch 
reinigen. 

Figuur SI .  Het energie verbruik in MJ per ton droge stof verwerkte 
baggerspecie van thermische immobilisatie (sinteren en smelten) vergeleken 

Koud immobiliseren is in deze grafiek niet 
weergegeven. 
Hoewel cement een energie-intensief 
materiaal is, zal het energieverbruik bij 
verwerking van specie door middel van 
cementeren veel lager zijn. 
Het maximale energieverbruik is geschat 
op ongeveer 1000 MJ/tds (dit is nog niet 
half zoveel als voor thermisch reinigen), 
voor verwerking van zandrijke specie is dit 
nog veel lager. 
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Om een vergelijk op het gebied van kosten te kunnen maken, zijn voor een aantal verwerkingsketens de kosten 
berekend per ton droge stof situ specie en per m3 situ specie. Hieronder zijn de resultaten voor de kostenschatting per 
m3 situ specie weergegeven. 

Figuur S.2. De kosten van verwerking van baggerspecie, berekend per m3 baggerspecie. 
Voor de kostenschatting is geen rekening gehouden met de eventuele opbrengst van producten en de mogelijk invoering van een 
effng op het storten van reinigbare specie. 

_-- kosten verwerking per m3 situ specie 

I 

- 1 - - -  

40 

~. 

/-storten 

= = scheiden, ontwateren + 
storten residu - - scheiden, ontwateren + 
sinteren residu (lichtgewich 
korrel) 

sinteren residu 
-scheiden, ontwateren + 

-scheiden, ontwateren + 
smelten residu (kunstbasan 

/-koude immo "goedkoop" 

- - koude immo, "duut" 

Perspectief 
Groot voordeel van het toepassen van de immobilisatietechnieken is, dat er geen (deel van de) baggerspecie gestort 
hoeft te worden. De koude technieken verwerken de totale specie, en de thermische technieken verwerken het residu 
dat overblijft na de afscheiding van het zand. 

Aan de verwerking hangt wel een prijskaartje. Duidelijk is, dat verwerken vrijwel altijd duurder is dan storten. 
Echter, het kostenverschil tussen koude immobilisatie en scheiden + storten residu is vrij klein. En als op termijn de 
afvalstoffenheffing op het storten van reinigbare specie wordt ingevoerd, is toepassen van koude immobilisatie voor 
bepaalde species uit kosten oogpunt zelfs in vergelijking tot storten een aantrekkelijke optie. Het toepassingsgebied 
voor koude immobilisatie is echter, zolang het bouwstoffen besluit niet wordt aangepast op het punt van de 
beoordeling van de producten ten aanzien van de organische contaminanten, vrij beperkt, omdat alle specie met een 
gehalte aan organische verontreinigende stoffen dat hoger is dan de eisen gesteld in het Bsb, niet kan worden 
verwerkt, tenzij de specie met een bepaalde reinigingstechniek wordt voorbehandeld. Dit is echter, zowel uit 
oogpunt van kosten als uit oogpunt van milieugebruik, geen relevante optie. 

Thermische immobilisatie is de enige groep technieken waarmee specie (of residu van specie) verwerkt kan worden 
die verontreinigd is met een cocktail van verontreinigende stoffen, dus specie die met zowel zware metalen als 
organische stoffen verontreinigd is. Het enige alternatief voor "behandeling" van deze species is direct storten. De 
technieken hebben de naam een erg dure manier van verwerken te zijn. Echter, zoals al uit bovenstaand overzicht 
blijkt, de kosten vallen mee als alleen de fijne fractie van de specie verwerkt wordt. Zeker als de producten een 
hoogwaardige toepassing kennen, is verwerken door middel van thermische immobilisatie een relevante optie. 
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Concluderend kan gesteld worden dat bij een inventarisatie en afweging tussen venverkingstechnieken bij 
waterbodemsaneringen immobilisatie technieken zeker als variant moeten worden meegenomen. Verdere 
ontwikkelingen moeten daarom zeker gevolgd worden. 
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1 Algemene inleiding 

De waterbodemproblematiek 

De bodems van de Nederlandse oppervlaktewateren zijn verontreinigd met stoffen die voornamelijk door de grote 
rivieren zijn aangevoerd en die, gehecht aan slibdeeltjes, hier zijn bezonken. Hoewel de lozingen, en daarmee de 
concentratie verontreinigende stoffen in het recent afgezette slib, de laatste jaren zijn afgenomen, zitten we nog met 
de erfenis van de afgelopen decennia. Een schatting is dat er bij het baggeren voor onderhoud van de waterlopen en 
sanering van de waterbodems per jaar minstens 20 miljoen m3 slib vrijkomt, waarvan ongeveer de helft klasse 3 en 
4 zal zijn. Voorheen werd de baggerspecie voornamelijk direct toegepast op het land of naar zee gebracht. Toen de 
milieuconsequenties hiervan duidelijk werden, is men over gegaan op het storten van de verontreinigde specie. 
Echter, storten legt een groot beslag op de toch al beperkte ruimte. Gezien deze planologische consequenties van 
storten is het wenselijker de verontreinigde baggerspecie te reinigen, zodat het schone eindproduct weer nuttig 
toegepast kan worden. 
Dit is verwoord in het Beleidsstandpunt Verwijdering Baggerspecie [ l ]  en de Evaluatienota Water [2], waarin als 
beleidsdoelstelling wordt genoemd dat in het jaar 2000 20% van de totale hoeveelheid verontreinigde baggerspecie 
(baggerspecie klasse 3 en 4) verwerkt en nuttig toegepast zou moeten worden. 
Dit kan deels ingevuld worden met eenvoudige technieken als landfarming en zandscheiden, en, voor wat betreft 
species die alleen met organische verbindingen verontreinigd zijn, met chemische en biologische 
reinigingstechnieken. Niet alle typen verontreinigde baggerspecie zijn echter met fysische, chemische of biologische 
technieken te behandelen. Met name baggerspecie die een cocktail aan verontreinigende stoffen bevat (zowel hoge 
concentraties organische verontreinigende stoffen als zware metalen) en die veel fijnkorrelig materiaal bevat, is 
moeilijk te reinigen. Dit geldt ook voor de fijne fractie die overblijft na het afscheiden van het zand. 

Volgens een inventarisatie is meer dan 80% van het verwachte specieaanbod verontreinigd met een cocktail van 
verontreinigende stoffen [3]. Om de 20% nuttige toepassing te behalen, zal dus ook naar andere 
verwerkingstechnieken gekeken moeten worden. 
In theorie kunnen in het geval van een dergelijk verontreinigde specie meerdere chemische en biologische 
reinigingstechnieken achter elkaar worden uitgevoerd. Dit leidt echter tot onaanvaardbaar hoge kosten. Een optie 
voor de verwerking van dergelijke soorten specie is het chemisch en/of fysisch vastleggen van de verontreinigende 
stoffen: immobiliseren. Daardoor kunnen deze stoffen niet verder verspreid raken in het milieu. 

Immobilisatietechnieken; een kort overzicht 

Op basis van het werkingsprincipe kunnen de immobilisatietechnieken in vier groepen worden gesplitst: 

0 immobilisatie met organische bindmiddelen 
chemische immobilisatie 

immobilisatie met anorganische (“hydraulische”) bindmiddelen 

thermische immobilisatie; sinteren en smelten 

De immobilisatietechnieken die gebruik maken van bindmiddelen worden ook wel “koude immobilisatietechnieken” 
genoemd, in tegenstelling tot de thermische technieken. 

Immobilisatie met organische bindmiddelen 

In deze groep van technieken vindt immobilisatie van afvalstoffen plaats door inkapseling in bijvoorbeeld asfalt of 
plastic. Na droging wordt het materiaal gemengd met een organisch bindmiddel dat door verwarming plastisch is 
gemaakt (thermoplasten, bijvoorbeeld asfaltbitumen), of met thermoharders, organische bindmiddelen als hars, 
waarbij na de menging in zuur milieu polymerisatie optreedt. Kenmerkend voor deze technieken is dat de werking 
met name op fysische inkapseling is gebaseerd. 

Deze technieken bieden weinig perspectief voor de verwerking van baggerspecie, omdat 
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0 een droog materiaal is vereist, en drogen veel energie kost 
0 vervluchtiging van organische verontreinigende stoffen op kan treden 
Daarnaast wordt verwacht dat de organische verontreinigende stoffen die regelmatig in baggerspecie voorkomen 
problemen geven bij het uitharden van de organische matrix [4]. Daarom zal in dit rapport niet nader op deze 
technieken worden ingegaan. 

Immobilisatie met anorganische (“hydraulische”) bindmiddelen 

Deze technieken immobiliseren de verontreinigende stoffen in de specie via verharding en inkapseling in een slecht 
doordringbare matrix. Het principe berust op cementering met bijvoorbeeld Portland cement, synthetische slakken, 
vulkanische afzettingen of vliegas. De vastlegging vindt zowel op fysische als op chemische wijze plaats. Vooral aan 
de vaste deeltjes gebonden stoffen worden op deze wijze geïmmobiliseerd. 

Chemische immobilisatie 

Bij chemische immobilisatie moet gedacht worden aan technieken waarbij een reactie optreedt met de 
verontreinigende stof, dusdanig dat deze stof beter wordt vastgelegd in de matrix. Het resultaat van immobilisatie 
d.m.v. hydraulische bindmiddelen is deels gebaseerd op dergelijke processen. Het zijn processen met een sterk 
specifieke werking voor één bepaalde verontreinigende stof, daarom zullen in dit rapport de chemische 
immobilisatie technieken niet als een aparte groep behandeld worden. 

Thermische immobilisatie; sinteren en smelten 

Bij thermische immobilisatietechnieken wordt het materiaal in een oven verhit. Een groot deel van de 
verontreinigende stoffen wordt hierbij verbrand (alle organische verbindingen) of vervluchtigt (metalen als cadmium 
en kwik). De overige verontreinigende stoffen worden vastgelegd in de matrix. Er worden twee technieken 
onderscheiden: sinteren en smelten. 
Bij sintering wordt na pelletisering het materiaal verhit tot 1150-1200 “C, en wordt het vervolgens op deze 
temperatuur gehouden totdat een begin van vervloeiing optreedt. Producten die met deze techniek gemaakt kunnen 
worden zijn keramische producten als bakstenen en tegels. Tevens kan een soort kunstgrind geproduceerd worden. 

Bij smelten wordt een nog hogere temperatuur (1300-1500°C) gebruikt, en wordt het materiaal dusdanig lang op 
deze temperatuur gehouden dat totale smelt optreedt. Een belangrijk onderdeel van de hele behandeling is hier het 
koelen. Afhankelijk van de snelheid van koelen ontstaan verschillende producten. Snel afkoelen leidt tot vorming 
van een amorf materiaal (glas), de techniek heet dan verglazen. Door langzaam te koelen en te sturen in de 
samenstelling kan volledige kristallisatie optreden, waarbij een op basalt lijkend product (“kunstbasalt”) ontstaat. 
Door de smelt in een vorm te gieten, kan in principe elke gewenste vorm aan het materiaal gegeven worden. Een 
voorbeeld hiervan zijn de zeskantige stenen die gebruikt worden bij de dijkversteviging. 

Bij de thermische technieken ontstaan verontreinigde rookgassen door de vervluchtiging van metalen en de 
verbranding van organische componenten. Deze rookgassen, en producten van de rookgasreiniging, kunnen 
gedeeltelijk naar het proces teruggeleid worden. Een mogelijk voordeel van de thermische technieken is, dat ook 
andere afvalstromen, zoals zuiveringsslib of vliegas, kunnen worden toegevoegd. 

Nuttige toepassing van baggerspecie; toepassingscriteria 

Voor toepassing worden producten van de verwerking van de baggerspecie zowel op milieuhygiënische aspecten als 
op civieltechnische aspecten beoordeeld. De milieuhygiënische eisen zijn vastgelegd in het Bouwstoffenbesluit [ 5 ] ,  
dat per 1999 gefaseerd ingevoerd zal worden. Toetsing van de immobilisatieproducten aan deze richtlijnen wordt 
besproken bij de technieken zelf en in paragraaf 4.6 van dit rapport. 

Het Bouwstoffenbesluit geeft normen ten aanzien van de samenstelling en de uitloogbaarheid, waaraan grond en 
bouwstoffen moeten voldoen om in werken toegepast te mogen worden. Er wordt hiertoe een onderscheid gemaakt 
tussen vormgegeven materialen, niet-vormgegeven materialen en grond. Baggerspecie valt na reiniging onder de 
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categorie grond. Als de specie verwerkt wordt door middel van een immobilisatietechniek wordt het een bouwstof. 
Grond wordt zowel voor organische als voor anorganische verontreinigende stoffen beoordeeld op de samenstelling, 
dus de concentratie van de stof in het materiaal. Daarnaast moet grond voldoen aan de immissie-eisen voor 
anorganische verontreinigende stoffen. Niet-vormgegeven materialen (“N-bouwstof ’; het volume van de 
afzonderlijke elementen is kleiner dan 50 cm3 en/of het materiaal blijft niet in stand bij een diffussieproef) worden 
voor de organische verbindingen beoordeeld op grond van de samenstelling, voor de anorganische verontreinigende 
stoffen wordt een uitloogtest uitgevoerd door middel van een kolomproef met het materiaal dat eerst tot elementen < 
4mm is vermalen. Vormgegeven materialen (“V-bouwstof”) tenslotte, worden ook qua samenstelling getoetst voor 
wat betreft de organische verbindingen. Voor de anorganische verontreinigende stoffen wordt in dit geval de 
zogenaamde diffussieproef uitgevoerd, een test waarbij de elementen intact blijven. 

Tabel 1. I .  Overzicht beoordelinn bouwstoffen 

Organische 
Verontreinigende stoffen 
metalen etc. 

Grond 
samenstelling 

samenstelling en uitloging 
(kolommoefl 

Op basis van de uitloogbaarheid worden twee categorieën bouwstoffen onderscheiden. Categorie 1 bouwstoffen 
kunnen, na melding, zonder fysische beperkingen worden toegepast in werken, mits het materiaal terugneembaar 
wordt toegepast, er minimaal 50 m3 wordt verwerkt, en er geen vermenging optreedt met de ondergrond. Bij 
categorie I1 gelden bovendien gebruiksnormen voor de toepassing in werken, en zijn isolerende maatregelen 
voorgeschreven die verspreiding van de verontreinigende stoffen vanuit het werk voorkomen. Daarnaast 
onderscheidt men “schone grond”, die zonder beperkingen kan worden hergebruikt. Is het materiaal niet toe te 
passen in het kader van het bouwstoffenbesluit, dan valt het materiaal onder de afvalstoffenwet. Ook dan is 
toepassing nog mogelijk, zij het onder striktere voorwaarden en na een veel uitgebreidere procedure. 

Civiel-technische criteria voor toepassing zijn vastgelegd in CUR-rapport 183: “handleiding voor het beoordelen van 
immobilisaten” [ 6 ] .  Voor toepassing van de vormgegeven producten worden eisen gesteld aan de buig-treksterkte en 
de druksterkte, waarbij deze eigenschappen ook getoetst worden na een aantal dagen in contact te zijn geweest met 
water. Tevens wordt de gevoeligheid voor nab‘droog cycli en vorstgevoeligheid getoetst. 

Het POSW-programma 

Het doel van het Programma Onderzoek Saneringsprocessen Waterbodems was het ontwikkelen en onderzoeken van 
milieuvriendelijke bagger- en verwerkingsprocessen die zowel in technisch, economisch als milieuhygiënisch 
oogpunt toepasbaar zijn. 
Met deze doelstelling gaf het POSW inhoud aan één van de voorgenomen beleidsactiviteiten ten aanzien van de 
waterhuishouding, zoals omschreven in de derde nota waterhuishouding. Voor de problematiek van de waterbodems 
bewandelt de overheid twee sporen: 

0 

Het bergen van verontreinigde waterbodems in grootschalige depots; 
Het milieuvriendelijk verwerken van verontreinigde waterbodems. 

Het POSW was met name op het tweede spoor actief, waarbij de volgende doelen gesteld werden: 
0 vermindering verspreiding van stoffen in het milieu; 

vermindering hoeveelheid te bergen baggerspecie; 
hergebruik en nuttige toepassing van (fracties van) de verwerkte specie. 

In POSW-I stond het inventariseren en verkennen van technieken die in aanmerking komen voor 
waterbodemsanering centraal. Op basis van de onderzoeksresultaten is een aantal bagger-, scheidings-, reinigings- en 
immobilisatietechnieken geselecteerd die vanaf dat moment konden worden ingezet voor grootschalige sanering van 
waterbodems. Tijdens de tweede fase van het POSW programma zijn deze technieken verder ontwikkeld en is de 
integrale keten van baggeren, scheiden, reinigen en immobiliseren in de praktijk getoetst d.m.v. pilot-saneringen. 

15 



Tevens is een inschatting gemaakt van de technische, economische, maatschappelijke en organisatorische 
haalbaarheid van grootschalige verwerking van baggerspecie en afzet van de verwerkingsproducten. POSW is in 
1998 samen met andere projectbureau’s van Rijkswaterstaat opgegaan in AKWA, het Advies en Kenniscentrum 
Waterbodems. 

In POSW-fase I is een inventariserend onderzoek uitgevoerd naar de “state of the art” van immobilisatietechnieken 
[4]. In het eindrapport [7] worden de conclusies samengevat. Immobilisatie technieken leiden in het algemeen tot 
producten die op grond van hun mechanische eigenschappen in aanmerking komen voor toepassing. De chemische 
eigenschappen zijn echter sterk afhankelijk van het gevolgde procédé. In het algemeen waren de betonachtige 
producten, ontstaan door cementering, minder of niet geschikt voor nuttige toepassing, omdat ze niet kunnen 
voldoen aan de uitloognormen. Bij de thermische technieken ontstaan producten die meestal wel voor toepassing in 
aanmerking komen. De verwachting op basis van de in fase I verzamelde gegevens was, dat deze sinter- en smelt- 
producten eerder aan de normen gesteld in het Bouwstoffenbesluit (Bsb) zouden voldoen dan de gecementeerde 
producten. 

Daarom is in POSW-I1 alleen onderzoek verricht naar de thermische technieken. In dit rapport wordt een overzicht 
gegeven van de projecten die in het kader van het POSW-programma zijn uitgevoerd op het gebied van de 
thermische immobilisatie. Daar de laatste jaren de ontwikkelingen op het gebied van de“Koude 
lmmobilisatietechnieken” niet hebben stilgestaan, zal in dit eindrapport ook aandacht aan deze technieken worden 
besteed. 

Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 en 3 wordt een beschrijving van de technieken en een beoordeling van de producten (civieltechnisch 
en milieuhygiënisch) gegeven. Een aantal projecten is in meer detail nog in de bijlagen beschreven. Hoofdstuk 4 
gaat in op de milieu aspecten van immobiliseren, zoals verbruik van energie en toeslagstoffen, emissies tijdens de 
verwerking en reductie van de vracht aan stoffen in het materiaal. In hoofdstuk 5 worden de financieel-economische 
aspecten behandeld. In hoofdstuk 6 wordt al het voorgaande geëvalueerd. 
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2 Koude immobilisatie technieken 

2.1 Introductie van de techniek: Vastlegging met anorganische bindmiddelen 

Anorganische bindmiddelen veroorzaken een verharding van het materiaal als gevolg van een reactie met water 
(hydratatie). Ze worden daarom ook wel hydraulische bindmiddelen genoemd. Voorbeelden van anorganische 
bindmiddelen zijn Portlandcement en puzzolanen (vulkanische afzettingen, vliegas, waterglas). Daarnaast vallen ook 
systemen die werken op basis van kalk of gips onder deze categorie bindmiddelen. De werking van deze 
bindmiddelen berust op de vorming van een netwerk van calcium-silicaat-hydraten, waardoor een hard, 
waterbestendig product ontstaat. Vaak wordt een combinatie van verschillende bindmiddelen gebruikt. 

Met behulp van anorganische bindmiddelen kunnen betonachtige producten gemaakt worden, die een breed 
toepassingsgebied kennen. Het immobilisaat is vormgegeven (volume 2 50 cm’) of ( na breken) korrelvormig, en 
kan gebruikt worden in de grond-, weg- en waterbouw, bijvoorbeeld als ophoogmateriaal of als toeslagmateriaal 
voor funderingen of wegverhardingen. Een belangrijke eis die aan alle immobilisaten wordt gesteld, is de 
duurzaamheid: “de eigenschap van een materiaal om de gezamenlijke chemische, fysische en mechanische 
belastingen - zoals die optreden in een specifieke toepassing - gedurende een vooraf bepaalde periode in die mate te 
weerstaan dat geen ontoelaatbare afname in prestatie-eigenschappen optreedt” [6 ] .  Voor immobilisaten op basis van 
cementering zijn vooral de gevoeligheid voor vorst/dooi cycli, natidroog cycli en erosie van belang. Daarnaast 
worden ook bouwtechnische eisen gesteld aan het immobilisaat, zoals een minimum druksterkte voor 
wegverhardingen. 

De techniek is veelal ontwikkeld als een funderingstechniek, waarbij bodems met geringe draagkracht worden 
verstevigd, en is dus niet van oorsprong ontwikkeld voor de vastlegging van verontreinigende stoffen. Een groot 
deel van de werking berust op de versteviging van de specie (inkapseling) door het hard worden van de toegevoegde 
bindmiddelen. Daarnaast kan fysisch-chemische binding plaatsvinden tussen het bindmiddel en anorganische 
verontreinigende stoffen in de afvalstof. Veel metalen zijn in het slib al geadsorbeerd aan kleimineralen of organisch 
materiaal. Hoewel de ladingsdichtheid van de cement matrix gering is, kan deze door het hoge specifieke oppervlak 
nog wel iets bijdragen aan de vastlegging van de verontreinigende stoffen. Voor sommige typen verontreiniging, die 
niet door de bindmiddelen worden vastgelegd, zouden additieven kunnen worden toegevoegd om deze stoffen 
alsnog te immobiliseren (chemische fixatie). 

Bij het immobiliseren met behulp van cement spelen door de hoge pH 
meerdere processen een rol: 

0 een sterkere vastlegging van de metalen door toename van het aantal 
bindingsplekken in de matrix; 

0 een afname van de vastlegging doordat amfotere metalen bij die 
hoge pH als oxide of hydroxide in oplossing aanwezig zijn; 
neerslag van metalen als oxide of hydroxide. 

Uit eerste ervaringen [SI met cementeren bleek, dat de mobiliteit van de 
meeste metalen (zoals getoetst d.m.v. de kolomproef, dus met het vermalen 
materiaal, waarbij de invloed van fysische inkapseling teniet gedaan wordt) 
door de hoge pH veelal toeneemt. Daarnaast zullen ook metalen die als 
anion in de specie aanwezig zijn (denk aan As en Cr) en cyanide (CN-), door 
de hoge pH sneller uitspoelen. 

Figuur 2. I .  Diffussieproef met 
gecementeerde baggerspecie [9]. 
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Voor de mate van uitloging en de duurzaamheid van het beton zijn fysische eigenschappen als de porositeit en de 
porie verdeling (samen bepalend voor de permeabiliteit van het materiaal), en de sterkte (drukbestendigheid, 
gevoeligheid voor vrieddooi en nat/droog cycli) van groot belang. Deze eigenschappen worden door een aantal 
factoren bepaald: 
0 type bindmiddel; dit is met name ook van invloed op de tijd die nodig is om de uiteindelijke sterkte te bereiken; 
0 verhouding waterhindmiddel (hoe lager deze verhouding, des te lager de porositeit en des te sterker het 

materiaal, al leidt een te laag vochtgehalte tot een bros materiaal); 
0 verhouding bindmiddelhaggerspecie (een lagere verhouding leidt in het algemeen tot een hogere porositeit en 

een minder sterk product); 
fysische en chemische eigenschappen van de baggerspecie. 

In principe kan met behulp van cementering een breed scala aan specie-soorten verwerkt worden. De 
cementbehoefte is afhankelijk van de samenstelling van de specie; in geval van een hoger percentage slib of 
organisch stof is meer cement nodig om een voldoende sterk product te krijgen dan in geval van een sterk zandige 
specie. Uit praktijkervaringen blijkt echter, dat species met meer dan 10% lutum of meer dan 10% organisch stof 
moeilijk verwerkbaar zijn [lol. Bijmengen van zand is dan een optie om toch tot een toepasbaar product te komen. 
Daarnaast hebben een groot aantal stoffen een negatieve invloed op het hardingsproces. Daarbij optredende 
problemen zijn: 
0 een trager verlopende harding (bijvoorbeeld als gevolg van de aanwezigheid van zouten van Mn, Sn, Zn, Cu en 

Pb, en bij hoge concentraties sulfaten); 
een lagere uiteindelijke sterkte (door de aanwezigheid van met name niet in water oplosbare organische stoffen 
als olie, oplosmiddelen en vet wordt de verharding in een vroeg stadium afgeremd); 

0 zwelling in het verharde materiaal (in geval van baggerspecie met een hoog sulfaat-gehalte). 

Om de vastlegging van verontreinigende stoffen te bevorderen, en de negatieve invloed van deze stoffen op het 
hardingsproces te verminderen, worden mengsels van additieven toegevoegd aan de bindmiddelen. De precieze 
samenstelling van deze mengsels wordt vaak niet bekend gemaakt, maar gebruikte additieven zijn onder andere 
kleimineralen, zeolieten, water oplosbare silicaten en organo-kleiverbindingen voor een betere fysisch-chemische 
vastlegging van de contaminanten, en impregnatiemiddelen (styreen) om de permeabiliteit te verminderen. 

Organische verontreinigende stoffen worden slecht vastgelegd in het immobilisaat. Hoewel er wordt gedacht aan 
gebruik van additieven die de verontreinigende stoffen of de matrix dusdanig veranderen, dat er wèl chemische 
fixatie van de organische verbindingen optreedt, is de werking van dergelijke additieven nog niet eenduidig 
bewezen. In geval van hoge concentraties organische verontreinigende stoffen in het slib zal daarom eerst een 
reinigingsstap moeten worden uitgevoerd, waarbij (bijvoorbeeld door natte of droge oxidatie) deze verbindingen 
worden afgebroken. 

Tijdens het bindingsproces kan vervluchtiging van enkele stoffen plaats vinden: 
0 vervluchtiging van vluchtige organische verbindingen door het mengen; mogelijk wordt deze vervluchtiging nog 

enigszins versterkt door de geringe warmteontwikkeling die tijdens het proces plaatsvindt. Toevoeging van actief 
kool reduceert deze vervluchtiging; 

0 overgang naar een gasvormige verbinding, bijvoorbeeld ammonium dat door de pH-verhoging wordt omgezet in 
ammoniak; 

Wanneer in het slib vluchtige verbindingen of een hoge concentratie ammonium aanwezig zijn, zullen maatregelen 
genomen moeten worden om de vervluchtiging te beperken dan wel om de gassen op te vangen. Tevens zal, 
wanneer voorafgaand aan de behandeling een ontwateringsstap wordt uitgevoerd, of na menging een 
verdichtingsstap wordt toegepast, het restwater vermoedelijk gezuiverd moeten worden. 

Kort samengevat kent de techniek een aantal pluspunten: 
0 bindmiddelen zijn in voldoende mate aanwezig; 

voor de uitvoering van de immobilisatie is geen specialistische arbeid of materieel nodig; 
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0 de specie hoeft niet uitvoerig gedroogd te worden; voor de cementeringsreactie is immers water nodig; 
0 door aanpassing van de receptuur en het gebruik van verschillende additieven is de techniek tolerant voor 

variërende samenstelling van de specie; 
het immobilisaat kent ruime toepassingsmogelijkheden; zo kan het draagvermogen vergroot worden door meer 
cement toe te voegen. 

Echter: 
0 er zijn grote hoeveelheden cement nodig, dit is een energie-intensieve grondstof; 
0 de matrix is gevoelig voor de inwerking van zuren; 

voorbehandeling is noodzakelijk als de specie stoffen bevat (zoals sommige organische verbindingen) die 
verhardingsprocessen vertragen, omdat anders het immobilisaat niet aan de civieltechnische eisen kan voldoen; 
als gevolg van de hoge pH treedt vervluchtiging van ammoniak op tijdens de bewerking; 
organische verontreinigende verbindingen worden matig tot slecht geïmmobiliseerd, de vastlegging van deze 
groep contaminanten vindt vooral plaats op basis van fysische insluiting. 

2.2 Ontwikkelingen en praktijkervaring sinds 1990 

2.2.1 Ontwikkelingen in Nederland 

In fase I van het POSW-programma is één koud-immobilisatieprocédé uitgebreid doorgelicht, en zijn zowel de 
milieuhygiënische als de civieltechnische kwaliteiten van het product onderzocht [SI. Het onderzoek betrof een 
techniek (het Domofix procédé, zie figuur 2.2.) gebaseerd op de toevoeging van anorganische stoffen, waarbij als 
bindmiddelen o.a. kalk en Portlandcement gebruikt werden. Deze techniek leek echter niet geschikt voor toepassing 
met baggerspecie. Belangrijkste reden hiervoor was de slechte vastlegging van organische contaminanten en in 
sommige gevallen zelfs verhoogde uitloging van metalen. Sindsdien is er echter veel onderzoek verricht. Aan de ene 
kant wordt gezocht naar stoffen die de vastlegging van organische contaminanten bevorderen, zonder de uitloging 
van metalen te versterken. Dit moet leiden tot een verbetering van de bestaande cementeringstechnieken. Tevens zijn 
nieuwe cementeringsprocédé’s geïntroduceerd (o.a. het Vandofix procédé, en cementerings-technieken ontwikkeld 
door ENCIITNO). 

opslag 

pers koe ken 

toeslagstoffen NH3 

afvoer 
t 

opslag 

specie 

+ -1 + + ---* I+ -+ V- aanvoer 

afval water 
1 

grof materiaal 

Figuur 2.2. Processchema Domo$x procédé. 

Daarnaast is een aantal nieuwe technieken geïntroduceerd die niet gebaseerd zijn op cementering. Meest opvallende 
aan die nieuwe technieken is, dat het product een aardachtig materiaal is. Door toevoegingen van kaoliniet (Ton- 
Erde), of een mengsel van oppervlakte actieve stoffen (bijvoorbeeld Consolid) aan de specie kan het materiaal sterk 
verdicht worden, waardoor de waterdoorlatendheid sterk afneemt. Hierdoor wordt de uitloging van contaminanten 
uit het verdichte materiaal gereduceerd. De maximale beschikbaarheid van de metalen zal waarschijnlijk niet sterk 
wijzigen. De technieken zijn afkomstig uit de wegenbouw, en zijn oorspronkelijk ontwikkeld voor stabilisatie van 
grond voor de fundering van wegen. De immobilisatie is in feite een positief bijeffect. 

De resultaten van het onderzoek naar het Domofix procédé en de hierboven genoemde nieuwe technieken worden 
uitgebreider beschreven in bijlage I. 
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2.2.2 Ontwikkelingen elders 

In de Verenigde Staten is veel onderzoek verricht naar het gebruik van koude immobilisatietechnieken voor de 
stabilisatie van afvalstromen, waaronder ook baggerspecie. Opvallend is echter, dat in alle gevallen, de in-situ- 
toepassingen daargelaten, de bewerking werd gedaan om het afval hanteerbaarder te maken voor storten. In de 
gevonden literatuur zijn geen projecten vermeld, waarbij gestabiliseerd materiaal werd gebruikt bij de wegenbouw 
of vergelijkbare toepassingen. De immobilisaten worden zowel op fysische als op chemische parameters getoetst. 

Van de in de US beschikbare immobilisatietechnieken bleken de technieken op basis van cement of silica beter te 
werken dan de technieken die gebruik maken van thermoplasten of andere organische polymeren voor de 
vastlegging van contaminanten. In geval van immobilisatie op basis van silicaten wordt het materiaal gemengd met 
een silica-houdend materiaal, zoals bijvoorbeeld vliegas, samen met kalk, cement, en enkele andere reagentia. Het 
lijkt erop dat deze techniek een grotere reeks van materialen kan verwerken dan de op cement gebaseerde 
technieken. Sturende parameters bij de immobilisatie zijn selectie van de bindende stoffen en additieven, de 
verhouding waarin ze aan het sediment worden toegevoegd, en de condities tijdens de behandeling (temperatuur, 
vochtigheid). Voor elke afvalstroom moet een aparte receptuur gemaakt worden, die getoetst moet worden [ 1 11. Op 
basis van lab-experimenten met verschillende soorten baggerspecie lijkt immobilisatie met behulp van kalk en 
puzzolaan goedkoper, maar het immobilisaat is minder duurzaam en vertoont een sterkere uitloging van 
contaminanten dan immobilisaten op basis van cement. (12). 

Volgens de EPA [ 1 11 is koud-immobilisatie vooral geschikt voor de behandeling van sediment dat verontreinigd is 
met anorganische verontreinigingen. De werking is vooral gebaseerd op de inkapseling van deze verontreinigingen, 
en werkt niet goed voor organisch verontreinigde sedimenten, al zijn er wel enige goede resultaten gerapporteerd 
met oliehoudend slib. De volgende eisen worden aan het te verwerken materiaal gesteld: % organisch materiaal < 
20-4940, semi-vluchtige stoffen < 1%0, vaste stof % > 15%, olie en vet-achtige verbindingen < 10%, phenolen < 
10%, PAK’S < 1%0, en CN < 0.3 %O. Verwacht wordt dat de techniek minder goed zal werken bij heel fijnkorrelig 
materiaal (hoog klei-gehalte), doordat dit de uitharding, net zoals een hoge concentratie chloor, vertraagd. Sulfaten 
en oplosbare zouten van een groot aantal zware metalen beïnvloeden de uitharding ook. In geval van een heel hoog 
watergehalte zal eerst ontwaterd moeten worden, voordat behandeld kan worden. 

Voor het bepalen van de mobiliteit zijn in de Verenigde Staten meerdere testen beschikbaar. Veel gerapporteerd zijn 
de TCLP test (Toxicity Characteristic Leaching Procedure) en de SLT (Sequentia1 Batch Leach Test). Omdat voor 
deze testen het materiaal eerst gemalen wordt, geven deze testen vooral een beeld van de chemische veranderingen 
in het materiaal ten opzichte van de oorspronkelijke baggerspecie. Het werkelijke uitlooggedrag in het veld, waar 
het immobilisaat als “monoliet” aanwezig zal zijn, kan op basis van deze testen niet voorspeld worden [ 131. 
Daarnaast is nog de “Dynamic Leach Test”. Deze test wordt uitgevoerd op het intacte immobilisaat, en geeft dus een 
beter beeld van het gedrag van de contaminanten in het veld. 
Een probleem is echter, dat de resultaten van deze testen niet rechtstreeks vertaalbaar zijn naar de Nederlandse 
criteria. Desalniettemin worden hieronder een aantal ontwikkelingen in landen als de Verenigde Staten kort 
beschreven. 

Bekend probleem vormen slibben die rijk zijn aan olie- en vetachtige verbindingen. In een labstudie [14] is een 
aantal monsters van slib van riooloverstorten van een olieraffinaderij gebruikt voor de ontwikkeling van een 
cementeringsprocédé. De beste resultaten werden bereikt als voorafgaand aan de cementering het materiaal 
ontwaterd werd en grond aan het slib werd toegevoegd om het percentage vaste stof op 55 tot 60% te brengen, en 
vervolgens dit mengsel behandeld werd met cement of met een mengsel van vliegas en as uit een wervelbedoven. 
Het immobilisaat dat wordt verkregen door menging met as, heeft een zelfde kwaliteit als het product dat verkregen 
wordt door behandeling met cement, terwijl de kosten voor de toeslagstoffen dan aanzienlijk lager zijn. Met behulp 
van de ontwikkelde techniek kan slib met een oliegehalte tot 20% succesvol behandeld worden. Hierbij moet wel 
opgemerkt worden, dat het slib ongeveer in een 1 : 1 verhouding met grond gemengd is, dus dat het uiteindelijke 
oliegehalte in het te immobiliseren materiaal hooguit 10% was. 
Koude immobilisatie is met name geschikt voor de immobilisatie van anorganische contaminanten. Toch kan de 
aanwezigheid van zware metalen een probleem vormen bij toepassing van deze technieken. Metaalzouten blijken het 
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uitharden van het cement te vertragen. Dit wordt toegeschreven aan het feit dat de metalen als gevolg van de hoge 
pH een coating van slecht oplosbare hydroxiden rondom de cementdeeltjes vormen. De mate van vertraging 
verschilt per metaal: Zn2' > PbZ+ > Cu2+ > Sn2+ > Cd'+. Pb blijft als oplosbaar zout aanwezig. Cadmiumhydroxide 
daarentegen, wordt omhuld door een calcium hydroxide coating, en is daarmee zeer sterk vastgelegd in de matrix. 
Zink heeft de grootste invloed op de hydratatie van het cement: niet alleen wordt de uitharding vertraagd, maar de 
druksterkte en de permeabiliteit van het uiteindelijke product worden ook negatief beïnvloed [ 151. 

2.2.3 In situ immobilisatie 

Koude immobilisatie is een techniek die ook in situ kan worden toegepast. Een voorbeeld hiervan is een project in 
België, waar de bodem van een oude rivierarm met behulp van een cementeringstechniek is verstevigd, waarbij ook 
de zware metalen, die aanwezig waren in de modder, zijn vastgelegd. Met behulp van een hoge druk pomp wordt 
een cementmengsel geïnjecteerd in de modder, en vervolgens in situ gemengd. Zo ontstaat een kolom gestabiliseerd 
materiaal. Met behulp van GPS (een plaatsbepalingssysteen via satelieten) wordt de boorinstallatie aangestuurd, om 
een volledige bedekking van het te bewerken oppervlak te bewerkstelligen. Het zo ontstane terrein zal als 
industrieterrein worden gebruikt. De techniek is van oorsprong Amerikaans, en door Silt B.V. in België toegepast 
[161. 

De toepassing van koude immobilisatie als in-situ techniek kent zekere voordelen. Het materiaal hoeft niet eerst 
opgepakt en vervoerd te worden, en daarmee kan in-situ verwerken kostentechnisch interessant zijn. Er kleven 
echter ook duidelijke nadelen aan. Het is moeilijk te verifiëren of alle poriën gevuld worden met cement, en of 
inderdaad alle verontreinigingen zijn vastgelegd. Daamaast gaat de behandeling gepaard met een volume toename, 
waardoor het maaiveld kan gaan stijgen [ l  11. Tevens zal over een lange periode gemonitored moeten worden, en is 
het moeilijk om een geschikt cementmengsel te maken voor toepassing van de techniek onder water. 

In Nederland wordt echter vrij terughoudend gedacht over in-situ immobilisatie, omdat hiermee de 
multifunctionaliteit van de bodem niet wordt hersteld en omdat er nog weinig ervaring is met de beheersbaarheid 
van een locatie op lange termijn [17]. 

2.3 Samenvattend 

Koude immobilisatie staat momenteel weer in de belangstelling omdat het een eenvoudige techniek is met naar 
verwachting lage verwerkingskosten. Door te variëren met de toegevoegde hoeveelheid cement kan zowel zandige 
specie als meer slib-rijke specie verwerkt worden, en kan het immobilisaat zo sterk (druksterkte, slijtvastheid) 
gemaakt worden als nodig is voor de beoogde toepassing. Een hoog gehalte organisch materiaal is beperkend voor 
de toepassing van deze technieken, al kan het in zekere mate nog worden opgevangen door een verhoogd cement 
gebruik. Als toepassingen worden momenteel vooral genoemd wegverharding en wegfundering. Er is nog relatief 
weinig praktijkervaring met deze technieken. 

Ten aanzien van de immobilisatie van zware metalen lijken deze technieken zeker mogelijkheden te bieden voor de 
verwerking van baggerspecie tot vormgegeven bouwstof. De meeste specie die voor verwerking aangeboden wordt, 
bevat echter een cocktail van verontreinigingen. Er zijn veel nieuwe ontwikkelingen, die zich vooral toespitsen op de 
selectie van additieven die bepaalde verontreinigende stoffen, en dan vooral de organische verbindingen, specifiek 
kunnen vastleggen in de cementmatrix. Zolang echter de normen in het BsB voor organische contaminanten 
gebaseerd zijn op totaal gehaltes, zijn de hier beschreven technieken niet geschikt indien de specie grote 
concentraties organische contaminanten (bijvoorbeeld meer dan 500 mgkg  ds minerale olie) bevat. Gezien de 
huidige beoordelingssystematiek zullen deze technieken daarom in de meeste gevallen alleen toegepast kunnen 
worden als de specie eerst is voorbehandeld d.m.v. bijvoorbeeld thermische reiniging. 
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3 Thermische immobilisatietechnieken 

3.1 Introductie technieken: sinteren en smelten 
Thermische immobilisatie technieken komen in aanmerking voor verwerking van niet-reinigbare species (cocktail 
van verontreinigende stoffen) en voor verwerking van het residu van baggerspecie na het afscheiden van zand. Bij 
de thermische immobilisatie van baggerspecie kunnen twee technieken onderscheiden worden: sinteren en smelten. 
In geval van sinteren wordt het materiaal voor verhitting vormgegeven, vervolgens verhit tot circa 1 1 OO'C, waarbij 
gedeeltelijke smelt optreedt, waardoor bij afkoeling de korrels in het materiaal verkitten. Sinteren van baggerspecie 
kan keramische producten opleveren als bakstenen en tegels, en een soort kunstgrind. 
In geval van smelten gaat het materiaal volledig in vloeibare toestand over, de smelt kan daarna in vormen worden 
gegoten en zo kan het materiaal elke gewenste vorm gegeven worden. Een voorbeeld hiervan zijn de zeskantige 
stenen die toegepast worden bij versteviging van dijklichamen. 
Bij de thermische verwerking kunnen verschillende stadia onderscheiden worden: de voorverwarming, de sintering 
of smelt, en (in het geval van smelten) de verglazing of kristallisatie. 

sinteren 
Tijdens de voorverwarming wordt het aanwezige water 
verdampt en het organische materiaal verbrand. Dit laatste 
vindt plaats bij temperaturen van 300-900 "C. Hierdoor neemt 
al tijdens de voorverwarming het volume en het gewicht van 
het materiaal sterk af. In het geval van sintering geeft dit een 
probleem, omdat het materiaal al vóór de verhitting wordt 
vormgegeven. Om een vormvast product te krijgen, worden 
daarom eisen gesteld aan de samenstelling van de specie 
(minimaal 20 % lutum, maximaal 40% zand, [9]). De 
samenstelling is echter geen probleem als er minder hoge 
eisen aan de sinter worden gesteld (bijvoorbeeld indien het 
geproduceerde grind zal worden toegepast als toeslagstof). Figuur 3. I .  

Mogelijk product van sinteren: Kunstgrind. 

Het sinter- of viscositeitstraject is het temperatuurbereik tussen het begin van de smelt (softening point) en het punt 
waarop de gehele massa in vloeibare fase overgaat (melting point) [4]. Het sintertraject is afhankelijk van de 
samenstelling van het materiaal en ligt ruwweg tussen de 600 en 1100 "C. Bij sintering wordt een stabiele vaste fase 
gevormd doordat de korrels in het uitgangsmateriaal aan elkaar groeien. De porositeit van het materiaal neemt 
hierdoor sterk af. De verkitting is deels het gevolg van chemische reacties en rekristallisatie van de mineralen (de 
zgn. droge sintering). Als het sinterproces hier wordt gestopt, spreekt men van een gebakken (keramisch) product. 
Het belangrijkst voor het verkrijgen van een hard product is echter de gedeeltelijke smelt (natte sintering). Voor 
baggerspecie begint dit laatste proces tussen de 950 en 1050 "C. Bestanddelen met een laag smeltpunt gaan over in 
een visceuze massa die in de poriën tussen de nog niet gesmolten bestanddelen dringt. De temperatuur luistert heel 
nauw bij dit proces: bij te hoge temperatuur treedt vervloeiing op, waardoor het product andere vormen gaat 
aannemen. 

smelten 
Als langer en bij nog hogere temperaturen wordt verhit, treedt volledige smelt op. In geval van smelten en 
kristalliseren is een hoog percentage organisch materiaal geen probleem, wel is echter de minerale samenstelling van 
belang. Voor het smelten speelt de basiciteit ((Ca0 + MgO + Fe,O,)/(SiO, + Alzo,)) van het materiaal een rol: een 
hogere basiciteit leidt tot een lagere smelttemperatuur. Daamaast bestaat het vermoeden dat aluminiumoxide de 
kristallisatie bevordert. Door het bijmengen van toeslag stoffen als Cao, MgO, of Na,O kan een optimale 
samenstelling verkregen worden voor het smelten en vervolgens kristalliseren van het materiaal.Het materiaal kan in 
vormen worden gegoten, en dan worden toegepast als vormgegeven bouwstof. Hiertoe wordt de baggerspecie 
gesmolten bij een temperatuur van 1200-1400 "C. Door snelle afkoeling is de mate van kristalliseren gering, en 
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ontstaat een glasachtig product (verglazing). Als de smelt langzamer, en onder goed gecontroleerde condities, wordt 
afgekoeld, kan volledige kristallisatie optreden, waarbij een basalt-achtig product ontstaat. 

Figuur 3.2. Zetstenen van kunstbasalt. 

Onder reducerende omstandigheden vervluchtigen 
apart worden afgetapt, de overige metalen worden o 

Bij thermische verwerking worden de organische 
verontreinigende stoffen verbrand. Daamaast verdwijnen de 
oorspronkelijke bindingsplaatsen van de zware metalen: 
organisch materiaal wordt afgebroken, kleimineralen worden 
omgevormd en oxidenhydroxiden worden (deels) 
omgesmolten. Het specifiek oppervlak van het materiaal 
wordt sterk verlaagd, hetgeen het risico van uitloging al sterk 
vermindert. 
Als onder oxiderende omstandigheden gewerkt wordt, zullen 
de meeste metalen in oxidevorm in de smelt achter blijven en 
tijdens de kristallisatie ingebouwd worden in het 
silicaatrooster. Zware metalen die op deze wijze zijn 
vastgelegd, zijn helemaal niet meer beschikbaar voor 
uitloging. 

veel metalen en kan een deel van de zware metalen als metaal 
'ok sterk in het immobilisaat vastgelegd. 

3.2 Samenvatting literatuuronderzoek en bedrijven inventarisatie 1990 
Onderzoek in de eerste fase van het POSW-programma [4] leerde dat er op dat moment al een aantal bedrijven bezig 
waren met de ontwikkeling van een thermisch procédé voor de verwerking van baggerspecie. Twee van de drie 
bedrijven hadden in 1990 al vergevorderde plannen voor de bouw van een grootschalige verwerkingsinstallatie. De 
technieken vertoonden grote overeenkomsten, in alle gevallen was het eindproduct een kunstgrind, dat als 
toeslagmateriaal voor beton kan worden gebruikt. De gehanteerde temperatuur lag tussen de 1150 en 1200 "C, er 
wordt nog wel gesproken van een keramisch product, al ligt de temperatuur hoger dan voor de productie van 
traditionele keramische producten als bakstenen. Duidelijk is, dat de rookgasreiniging heel belangrijk is. Doordat 
onder oxiderende omstandigheden gewerkt wordt, is de vervluchtiging van metalen echter gering, hoewel in één 
geval toch gerapporteerd wordt dat circa 45% van het aanwezige cadmium en zink vervluchtigt. 

Sturende parameters tijdens het proces zijn de voorbehandeling (fractionering door cyclonage, vormgeving) en het 
gebruik van toeslagstoffen; zo worden soms smeltpuntverlagende stoffen als C a 0  toegevoegd. Daamaast speelt de 
temperatuur en het type oven een grote rol. Met name de mate van vervluchtiging van metalen hangt sterk af van het 
type oven; bij verbranding in een reducerend milieu treedt veel meer vervluchtiging op dan in een oxiderend milieu. 
Daar staat tegenover, dat voor verwerking in een reducerend milieu veel minder lucht wordt verbruikt. Doordat er 
minder (hoewel sterker verontreinigd) afgas behandeld moet worden, is deze nabehandeling naar schatting 20-30% 
goedkoper in geval van een reducerende oven [ 181. 
Door rookgasreiniging is de emissie als gevolg van deze vervluchtiging naar de atmosfeer binnen de gestelde 
grenzen (NER, richtlijn verbranden, [ 191) te houden. De restproducten van de rookgasreiniging, zoals het vliegas, 
moeten deels gestort worden, en kunnen deels weer in het proces teruggevoerd worden. Daarnaast ontstaat tijdens de 
verwerking van de specie afvalwater van de ontwatering en de rookgasreiniging. 

Voordelen van thermische verwerking zijn: 
de techniek is geschikt voor moeilijk reinigbare species (cocktail van verontreinigende stoffen) 
er vindt een sterke gewichts- en volume reductie plaats. 
er is slechts een beperkte hoeveelheid additieven nodig; voor sinteren 3-10% (massapercentage, op droge stof 
basis), voor smelten is dit 5-20%. 
organische verbindingen worden vernietigd (reiniging). 
door de hoge verwerkingstemperatuur vindt (gedeeltelijke) vervluchtiging plaats van een aantal zware metalen, 
waardoor het product minder sterk verontreinigd is. 
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er wordt een chemisch inert eindproduct gevormd doordat in de silicaatmatrix de verontreinigende stoffen zeer 
sterk worden vastgelegd. 

0 productie van nuttig toepasbare producten, waardoor 
een deel van de venverkingskosten gedekt wordt, en 

0 bespaard wordt op het gebruik van primaire bouwstoffen. 

Daar staan een aantal techniek specifieke consequenties tegenover: 
0 Thermische processen kosten veel energie, ondanks dat een deel van de energie teruggewonnen kan worden. 
0 Als gevolg van de vervluchtiging van een aantal verontreinigende componenten tijdens de verwerking, moeten 

uitgebreide voorzieningen getroffen worden om emissies naar de atmosfeer te beperken. Dit probleem speelt 
overigens bij alle thermische verwerkingstechnieken. 

0 voor het proces zijn grote investeringen vereist. 

Samenvattend lijkt thermische immobilisatie vooral geschikt voor de echte”prob1eem-species” en residu van 
fractiescheiding: materiaal met een hoog slibgehalte, dat verontreinigd is met een cocktail van verontreinigende 
stoffen. Op basis van het vooronderzoek in fase I is in fase I1 van het POSW programma nader onderzoek naar twee 
thermische immobilisatietechnieken gedaan. Dit omvatte sintering (productie van kunstgrind) en smeltproeven, 
waarbij gezocht werd naar een methode om een goed kristallijn product te verkrijgen dat als vormgegeven bouwstof 
toegepast kan worden. Hieronder wordt ingegaan op deze twee technieken. 

3.3 Sinteren; de productie van kunstgrind (Ecogrind) 

3.3.1 Het proces 
Het Ecogrind proces is primair gericht op het thermisch immobiliseren van “niet-reinigbare” baggerspecie. Bij het 
proces kunnen andere afvalstoffen, zoals verontreinigde grond en vliegas worden ingezet. In de voorbehandeling 
wordt als eerste (d.m.v. zeven) de fractie groter dan 63 pm afgescheiden. Om een goed product te verkrijgen, is een 
specie nodig met minimaal 20% lutum, en maximaal 40% zand. 
Tijdens de volgende stap in de voorbehandeling wordt de baggerspecie gedroogd en (eventueel gemengd met 
toeslagstoffen) vormgegeven (gepelleteerd). Vervolgens worden de pellets in een draaitrommeloven (oxidatieoven) 
verhit, en daarna in een sinteroven gesinterd. Temperatuur en tijd zijn belangrijke sturende parameters in dit deel van 
het proces. Om versmelting van de pellets onderling en aan de ovenwand tijdens het sinteren te voorkomen wordt 
een paneermiddel (uitgegloeid zand, circa 2.7 kg/tds invoer materiaal) toegevoegd. Het product wordt aan de lucht 
gekoeld. De warmte die daarbij vrijkomt, kan weer worden ingezet in de oxidatieoven.Vervolgens wordt het grind 
gesorteerd naar grootte, opgeslagen, en afgevoerd. In figuur 3.3 wordt het hele proces schematisch weergegeven. 

opslag 

V l  1 
grof materiaal grof zand 

afvalwater 

veiligheids 

opslag 

,.. 
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,.. 

+ +  
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I 

Figuur 3.3. Blokschema productie Ecogrind [9]. 
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In het proces wordt de gepelleteerde baggerspecie verhit tot circa 1170 "C. Er ontstaan feitelijk twee fasen: de 
aanwezige kleimineralen sinteren grotendeels, en het aanwezige kwarts smelt gedeeltelijk. Hierdoor ontstaat een 
product met hoge sterkte. De vorming van een verglaasde huid om de korrels beperkt het wateropnemend vermogen 
en verhoogt de druksterkte [9]. 

Tijdens de behandeling zal een aantal metalen zoals Hg en Pb, en andere verontreinigende stoffen vervluchtigen. De 
rookgassen die vrijkomen bij het drogen, het oxideren en het sinteren worden daarom afgevoerd naar een 
rookgasreinigingsinstallatie. Hoewel tijdens het proces nog emissies naar de lucht (NO,, SO, , CO, zware metalen) 
kunnen optreden, blijven deze emissies door de rookgasreiniging binnen de normen. Een eerste stap in de 
behandeling van de rookgassen is naverbranden. Daarna worden de gassen gekoeld, de warmte die hierbij vrijkomt 
kan worden gebruikt voor het drogen van de pellets. Vervolgens worden de gassen verder behandeld d.m.v. zure en 
basische wassers en een doekenfilter. Het bij de rookgasreiniging ontstane waswater en het condensaat worden 
afgevoerd naar een waterzuiveringsinstallatie. Overige reststoffen van de rookgasreiniging (o.a. vliegas) kunnen 
deels weer in het proces worden ingevoerd. Bij de behandeling van het waswater ontstaat een filterkoek die gestort 
moet worden. Emissies naar bodem en grondwater worden voorkomen door de hele installatie op een vloeistofdichte 
vloer te plaatsen. 

3.3.2 Inputloutput 
Een overall balans voor het sinterproces volgens het Ecogrindprocédé is gegeven in figuur 3.4. Hierbij is er van 
uitgegaan, dat als invoermateriaal de ontwaterde fijne fractie na afscheiden van het zand wordt gebruikt. Dit 
materiaal heeft een droge stof gehalte van 50%, en de droge stof (100% fijne fractie) bevat 25% organisch materiaal. 

INVOER 

200.000 tonljaar 
ontwaterde slibfractie 

0 100.000 ton ds/jaar 
0 100.000 ton watedjaar 

2.700 tonijaar 
Daneerzand 

18.800 toniiaar demiwater 

169.200 tonljaar condensaat retour 

8.800.000 Nm3/i aar aardgas 

15.000.000 KWh/iaar 

THERMISCH 
IMMOBILISEREN 

(SINTEREN) 

UITVOER 

77.500 ton/j aar 
gesinterd eindproduct 

(kunstgrind) 

94.700 tonlj aar 
gereinigd afvalwater 

30.600 tonljaar afgas 
2 5 .O00 tonlj aar 

omgezet organisch materiaal 

188.000 todjaar stoom 
cii! 10 bar. 180 "C 

-iguur 3.4.  Voorbeeld van input en output sinterproces [20]. 

26 



3.3.3 Productkwaliteit 
Bij het sinteren onder oxiderende omstandigheden worden zware metalen voor een belangrijk deel vastgelegd in het 
kristalrooster. Allleen metalen die als anion voorkomen (arseen, molybdeen, vanadium) kunnen een belemmering 
vormen voor toepassing (categorie I) in ongebonden vorm. 

Civieltechnisch gezien, kunnen de grindkorrels zowel als los grind, als als toeslagstof in beton gebruikt worden. 
Voor die laatste toepassing worden iets meer poreuze korrels gemaakt, die beter hechten in het beton. Uit toetsing 
van de uitloging uit asfaltbeton met Ecogrind blijkt, dat het materiaal in deze vorm ruimschoots aan de gestelde eisen 
voldoet [9]. 

Momenteel wordt door EcotechnieWWatco B.V. een Amerikaans sinterprocédé onderzocht, dat wellicht toegepast 
kan worden voor verwerking van de Nederlandse baggerspecie. Voorafgaand aan de sintering wordt de specie 
gemengd met organisch afval (vooral papier; "RDF"). Hierdoor ontstaat een lichtgewicht korrel, een product met 
hogere baten dan gewoon grind, en brede toepassingen. Tot nu toe werden deze korrels gemaakt van schone klei. 
Technisch is het goed mogelijk om dit zelfde product te maken van baggerspecie, alleen moet het product nog 
getoetst worden op de uitloging van metalen. 
In België is met een vergelijkbaar procédé (ISOL-X, een product dat ontwikkeld is door Argex B.V. en Silt B.V. 
[21]) al ervaring opgedaan, en is een hoeveelheid van dit lichtgewicht grind verwerkt in een betonnen kademuur. 

3.4 Smelten 

3.4.1 Optimalisatie van de techniek 
Bij een onderzoek naar de mogelijkheden van smelten van baggerspecie om een nuttig toepasbare bouwstof te 
verkrijgen zijn zowel de milieuhygiënische en civieltechnische aspecten als de economische haalbaarheid onder de 
loep genomen. Uitgangspunten voor dit onderzoek waren: [22] 

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

0 De thermische verwerking is gericht op de immobilisatie van zware metalen in het product met zo weinig 
mogelijk vervluchtiging en raffinage. 
Voor dit verkennende project is gesteld dat de totale verwerkingsprijs voor baggerspecie (inclusief 
voorbehandeling en exclusief baggeren en transport) maximaal f 250,= per ton d.s. baggerspecie mocht bedragen. 

Er is een aantal kleinschalige (60 liter specie, specie klasse 111 of IV) smeltproeven gedaan om te bepalen of er 
additieven moesten worden gebruikt, en om een koelmethode te selecteren die leidt tot een volledig gekristalliseerd 
eindproduct met goede mechanische eigenschappen waarin de zware metalen optimaal worden vastgelegd. 

Na een eerste serie proeven is besloten de zandfractie ( > 63 pm) d.m.v. hydrocyclonage af te scheiden. Dit heeft 
twee voordelen: 

betere smelteigenschappen; bij een hoog zandgehalte moet het materiaal langer en sterker verhit worden, opdat 
ook de grotere zandkorrels volledig smelten. Tevens zijn dan minder toeslagstoffen nodig. 

0 de zandfractie is vrij schoon, en kan met behulp van relatief goedkope technieken verder gereinigd worden. Op 
deze manier wordt de hoeveelheid materiaal die tegen hoge kosten gesmolten moet worden gereduceerd. 

Door toevoeging van CaCO,, Na,CO, of MgO is voor alle onderzochte species een goed smeltgedrag te realiseren 
bij een temperatuur van 1300- 1400 "C. 

Tevens zijn smeltproeven op semi-praktijkschaal uitgevoerd. In figuur 3.5 is de smeltreactor schematisch 
weergegeven. Om te voorkomen dat een groot deel van het slib met de rookgassen wordt meegevoerd, wordt het slib 
als pellets met de cokes in de oven gebracht. Met name het uitgieten van de smelt bleek in eerste instantie problemen 
te geven, doordat de smelt al bij de aftap-opening begon te stollen. Door de installatie op een paar onderdelen te 
wijzigen, konden deze problemen echter verholpen worden. 
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L 
Figuur 3.5. Schematische weergave smeltreactor (cokesbedoven) [22]. 
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Figuur 3.6. Koeltrajecten [22]. 
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Er worden vier verschillende koeltrajecten onderscheiden (zie figuur 3.6): snel koelen, waardoor verglazing 
optreedt, en drie manieren om tot een meer kristallijn product te komen: langzaam koelen, gecontroleerd koelen en 
rekristalliseren. Bij de kleinschalige proeven die in het kader van dit project zijn uitgevoerd, is gekeken of door 
langzaam koelen (L) of door gecontroleerd koelen ( C) een goed kristallijn product verkregen kan worden. 

De minerale samenstelling van de smelt is heel belangrijk voor de kristallisatie. Als de smelt een vrij hoog 
siliciumgehalte heeft, ontstaat als gevolg van de hoge viscositeit van de smelt geen goed kristallijn product. Calcium 
en magnesiumrijke samenstellingen, en samenstellingen die overeenkomen met die van natuurlijk basalt, blijken wel 
goed te kristalliseren. Bij gecontroleerde koeling, waarbij de temperatuur van de smelt gedurende enige tijd op de 
kristallisatietemperatuur wordt gehouden, ontstaat een volledig kristallijn materiaal. 

Bij de grootschalige proeven zijn alle koeltrajecten uitgeprobeerd. Het snelle koelen (in water of aan de lucht) 
leverde een zwart glas op. Bij de overige koeltrajecten ontstond een kristallijn materiaal, hoewel de structuur fijner 
was dan bij de kleinschalige proeven. Door de gietvorm voor te warmen, en zo snel mogelijk te vullen, wordt de 
initiële afkoeling beperkt, waardoor een grovere kristalstructuur ontstaat. Daarnaast ontstonden tijdens het gieten 
holtes in het materiaal, en bij het afkoelen ontstonden krimpscheuren. Verdere aandacht voor het gieten, ontgassen 
en voorkomen van krimpscheuren is daarom nog nodig. 

In figuur 3.7 is in een blokschema een voorbeeld gegeven van de hele venverkingsketen met smelten. 
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’iguur 3.7. Schematische weergave proces verwerking baggerspecie tot kunstbasalt. 

De vastlegging van metalen in het immobilisatieproduct wordt beïnvloed door het koeltraject, de samenstelling van 
de smelt (concentratie calcium, magnesium), en de redoxtoestand tijdens de smelt. 
De producten zijn bruikbaar in gebonden vorm als toeslagstof in asfalt of cementbeton, en bruikbaar in ongebonden 
vorm als vormgegeven producten (stortsteenizetsteen). 

3.4.2 Praktijkervaringen 
Baggerspecie uit de Malburgerhaven en flotatieresidu van specie uit Tolkamer zijn gebruikt om een aantal 
immobilisatie technieken te vergelijken. De Malburgerhaven is zeer sterk verontreinigd met zware metalen en in 
mindere mate met organische verontreinigende stoffen. De specie uit de Tolkamer bevat voornamelijk olie, PAK’S, 
en enkele zware metalen, waaronder arseen. Deze stoffen worden tijdens het flotatieproces geconcentreerd in een 
residu, dat een hoog gehalte organisch stof heeft. 
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De eerste stap van de behandeling was in alle gevallen verbranding in een wervelbedoven. Vervolgens werden de 
asresten geïmmobiliseerd, waarbij het doel was nuttig toepasbare produkten te produceren. Hiervoor zijn drie 
verschillende methoden gebruikt: 

Koude immobilisatie door middel van cementering volgens het UTR-procédé (dit levert een steen-achtig product, 
dat toegepast wordt als bouwstof in de mijnbouw) 
sintering van de asresten (keramische verwerking in bakstenen) 

0 verglazing van de asresten (productie van granulaat of basaltblokken) 
Als op milieuhygiënische kwaliteit wordt beoordeeld, blijkt dat alleen voor de keramische producten enige 
beperkingen voor toepassing gelden, doordat de uitloging van arseen uit het materiaal te hoog is. De overige 
producten zijn vrij toepasbaar als categorie I bouwstof. 

Tijdens de sanering van een kribvak in de Nieuwe Merwede is een volledige saneringsketen, met daarin opgenomen 
thermische immobilisatie, op praktijkschaal getest. Het slib (klasse 3 / 4) bevatte een cocktail van organische 
verontreinigende stoffen en zware metalen. Ongeveer 70% van het gedroogde slib is verwerkt tot basalt, deels in 
zetstenen, de rest in granulaat. Een groot deel van de in de specie aanwezige verontreinigende stoffen is niet meer 
aanwezig in het basalt: alle organische verbindingen zijn vervluchtigd dan wel afgebroken, en alle vluchtige metalen 
zijn grotendeels verdampt en afgevangen. Alleen chroom en koper zijn in het basalt achter gebleven. De producten 
voldoen aan de betreffende milieuhygiënische en civieltechnische eisen. De zetstenen zijn toegepast als 
dijkbekleding in de haven bij Woudrichem [23, 241. De praktijkproeven zijn uitgebreider beschreven in Bijlage I1 
van dit rapport. 

Figuur 3.8. 

Woudrichem, historische haven. 
Taludbekleding van zetstenen gemaakt 
van baggerspecie uit de Nieuwe 
Merwede [25]. 

3.4.3 Inpdoutput 
Op basis van de opgedane ervaringen is een basis ontwerp gemaakt voor een grootschalige smeltinstallatie en is een 
inschatting gemaakt van de milieueffecten bij grootschalige verwerking. Een overall balans voor het smeltproces is 
gegeven in figuur 3.9 
Hierbij is er, net als bij het sinteren, vanuit gegaan dat als invoermateriaal de fijne fractie na afscheiden van het zand 
wordt gebruikt, waarbij het droge stof gehalte 50% bedraagt, en de droge stof (100% fijne fractie) 25% organisch 
materiaal bevat. 

Scheidingstechnieken spelen een belangrijke rol in de hele verwerkingsketen, daar het afscheiden van het zand een 
behoorlijke kostenreductie bewerkstelligt, terwijl het residu ook beter geschikt is voor het smeltkristallisatie-proces 
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dan het slib zelf. Aan het residu moet een beperkte hoeveelheid toeslagstoffen worden toegevoegd. Hiervoor kunnen 
afvalstoffen worden gebruikt, waardoor in het proces nauwelijks primaire grondstoffen zullen worden gebruikt. In 
het ontwerp vindt het smelten plaats bij 14OO0C, in trommelovens die charge-gewijs worden gevuld. 
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'ïguur 3.9. Voorbeeld input en output smeltproces [20]. 

3.4.4 Productkwaliteit 
De smelt producten voldoen aan de eisen zoals die gesteld worden in het bouwstoffen besluit, en kunnen zelfs als 
niet-vormgegeven bouwstof vrij toegepast worden. Door verbetering van de kristallisatietechniek is het 
waarschijnlijk mogelijk, ook de civieltechnische eigenschappen verder te verbeteren, en tot zeer hoogwaardige 
(siersteen) producten te komen. 

3.5 Literatuurstudie 
In aanvulling op het literatuur onderzoek dat is uitgevoerd in de eerste fase van het POSW programma [4] is een 
literatuuronderzoek uitgevoerd naar alle literatuur over immobilisatie die is verschenen sinds 1990. Daarnaast is ook 
geput uit de informatie uit het T2000-immobilisatie programma van het Novem. 

3.5.1 Verglazing van verontreinigde specie en slib 
In het kader van het T2000 programma immobilisatie lopen een aantal projecten ten aanzien van de thermische 
verwerking van baggerspecie. Zo is, in aansluiting op onderzoek in het kader van POSW, onderzocht in hoeverre 
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bulkafvalstoffen als toeslagmateriaal bij de verwerking van baggerspecie kunnen worden ingezet, om zo de kosten 
van de smelb'kristallisatietechniek te verlagen [26]. Het bleek dat extra aandacht moet worden besteed aan de 
volledige oxidatie van het materiaal. 

CSO/Slibned heeft een aantal grootschalige smeltproeven uitgevoerd, waarbij residu van baggerspecie gemengd is 
met andere afvalstoffen. Hiermee is een aantal methoden van kristallisatie en vormgeven getoetst. Door toevoeging 
van magnesiumoxide werd een kristallijn materiaal verkregen. De beste resultaten werden bereikt als actief 
(gecontroleerd) gekoeld werd, dat wil zeggen dat tijdens het afkoelen de mal met de smelt enige tijd op vrij hoge 
temperatuur gehouden werd. Passief (langzaam) koelen zou ook een goed product kunnen leveren, mits de mal 
wordt voorverwarmd en afkoeling tijdens het gieten zo veel mogelijk wordt voorkomen. In het project is aangetoond 
dat het goed mogelijk is om op semi-industriële schaal toepasbare bouwmaterialen (tegels, zetstenen) uit een smelt 
van baggerspecie en afvalstoffen te maken, die goed aan de milieuhygiënische eisen voldoen. De kosten voor het 
verwerken van de specie en de afvalstoffen worden geschat op f700,=/ton product. Hiervan is f 1  l6,=/ton voor de 
koeling. Om de techniek economisch interessant te maken, moet verder gezocht worden naar hoogwaardiger 
toepassingen of mogelijkheden om de verwerkingskosten verder te reduceren. 

Door het Koninklijk Verbond van Nederlandse Baksteenfabrikanten is recentelijk een project opgestart om te 
onderzoeken of gerijpte baggerspecie bruikbaar is als nevengrondstof of toeslagstof voor de grofkeramische 
industrie (metsel- en straatstenen). 

Uit de literatuur recherche kwam niet veel informatie over thermische immobilisatie. Een paar artikelen handelden 
over de mogelijkheid om baggerspecie te gebruiken als grondstof voor cement. Dit wordt hieronder (in paragraaf 
3.5.2) uitgebreider beschreven. Opvallend is, dat in de USA immobilisatie technieken veelal gebruikt worden voor 
de productie van een afval dat gestort moet worden. Wellicht ligt dit aan het feit dat de gebruikte invoermaterialen in 
de beschikbare literatuur radioactieve stoffen bevatten. Grond en rioolslib van een wapenopslagplaats zijn verwerkt 
d.m.v. een techniek die uit een drietal stappen bestaat [27]: 
1 fractiescheiding/wassen 
2 thermische desorptie (voor de verwijdering van het Hg) 
3 verglazing van het residu (d.m.v. Joule-heated ceramic melter technology (JHCM) ) 
Een probleem bij de verglazing vormde de hoge concentratie anionen (met name sulfaat) die aanwezig waren in het 
materiaal. Om een goede geleidbaarheid van de smelt te verkrijgen, wordt aan het invoermateriaal Na,O toegevoegd. 
Tijdens het smelten ontstaat dan echter een aparte laag, die bestaat uit alkali sulfaten. Een verbeterde JHCM techniek 
kan materiaal met een lagere geleidbaarheid verwerken, waardoor geen Na,O hoeft te worden toegevoegd. Het 
sulfaat komt dan als calcium-sulfaat in de glasmatrix. 
Deze combinatie van technieken leverde circa 90% schone grond op (de grove fractie na het scheiden), 
teruggewonnen Hg, en een verglaasd afval waarin de radioactieve elementen (U) geïmmobiliseerd zijn. 
Gezien de hoge stortkosten van dergelijk afval, speelt volumereductie een grote rol bij het vergelijken van 
technieken. Immobilisatie van de hele stroom door middel van cementeren leidt tot een volume toename. Daarom is 
deze verwerkingstechniek, met geraamde kosten van $260-400/yd3 (f680-fl 040/m3) voor dit soort afval toch 
aantrekkelijker dan cementeren, omdat slechts een klein deel van de totale stroom gestort moet worden. 

3.5.2 Verwerking van baggerspecie in cement 
Baggerspecie kan als grondstof voor cement gebruikt worden. Bij voorkeur kan hiervoor gerijpte baggerspecie met 
een hoog kleigehalte worden gebruikt, omdat dit materiaal al enige puzzolane eigenschappen vertoont. Doordat het 
materiaal sterk verhit moet worden om de klinker te bereiden, worden alle organische contaminanten volledig 
afgebroken, en de metalen in de matrix vastgelegd. 

In een labstudie [28] is onderzocht in hoeverre baggerspecie (in dit specifieke geval zeeklei) verwerkt kan worden in 
cement. Het bleek dat de klinker gemaakt van de zeeklei 30% van het Portland cement kan vervangen, zonder dat de 
sterkte van het uiteindelijk product wordt aangetast. Als meer dan 30% vervangen wordt, neemt de druksterkte sterk 
af. 
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Een vergelijkbare techniek is in Amerika ontwikkeld (Cement-Lock Technology, [29]). Het sediment (marine of 
estuarine) wordt gedroogd bij 95”C, om vervluchtiging van organische contaminanten te beperken. Vervolgens 
wordt het gemengd met niet nader genoemde additieven (1 5-20% op drooggewichtbasis), 1 uur voorverwarmd bij 
1050°C om alle organisch koolstof te oxideren, en daama gedurende 1 uur gesmolten bij 1220°C. De smelt wordt 
snel afgekoeld door er dunne vezels van te trekken, dit om te voorkomen dat de smelt gaat kristalliseren. Het 
glasachtige materiaal wordt vervolgens verpulverd tot een materiaal met puzzolane eigenschappen. Het materiaal 
kan in verschillende verhoudingen met Portland cement gemengd worden. Een mengsel van 40% puzzolaan met 
60% Portland cement levert een materiaal dat geschikt is voor algemene bouwwerkzaamheden. Een hogere 
verhouding (70% puzzolaan, 30% Portland cement) bereikt minder snel de eindsterkte, en is dus alleen geschikt voor 
toepassingen waarbij snel uitharden van minder belang is. 
De organische contaminanten zijn afgebroken, en de metalen zijn dusdanig geïmmobiliseerd dat het product ruim 
aan de Amerikaanse eisen (EPA TLCP test) voldoet. 
De kosten voor verwerking van de specie worden geschat op $19 tot 28 per cubic yard sediment (circa 65% water), 
dit is f30,= tot f43,= per m3. 

Ook de Nederlandse cementindustrie (ENCI) verwerkt reststoffen als vliegas en hoogovenslak bij de 
cementproductie. Als secundaire brandstof wordt o.a. zuiveringsslib ingezet. Het is interessant om na te gaan, of 
baggerspecie voor Verwerking in hun installaties in aanmerking komt. 

3.6 Samenvattend 

Thermische immobilisatietechnieken zijn geschikt voor de verwerking van alle soorten baggerspecie, maar voor 
toepassing van de techniek wordt vooral gedacht aan de verwerking van de fijne fractie (residu na afscheiden van 
de zandfractie). 

Thermische immobilisatietechnieken zijn zowel geschikt voor verwerking van specie die organische 
verontreinigende stoffen bevat als voor specie die met zware metalen is verontreinigd, en daardoor dus ook voor 
de echte probleemspecies; de specie met een “cocktail” aan verontreinigende stoffen. 

Thermische immobilisatietechnieken leveren producten die voldoen aan de eisen gesteld in het 
bouwstoffenbesluit en die los (grind, granulaat, basalt) of in gebonden vorm (als toeslagstof in beton) als 
categorie I bouwstoffen toepasbaar zijn. Hierdoor kan een deel van de verwerkingskosten gedekt worden en kan 
bespaard worden op het gebruik van primaire bouwstoffen. 

De technieken zijn getest op pilotschaal, op dit moment zijn in Nederland nog geen installaties beschikbaar voor 
de verwerking op grote schaal. Dit is echter waarschijnlijk op vrij korte termijn realiseerbaar. Verdere opschaling 
van de technieken zal naar alle waarschijnlijkheid weinig problemen geven, daar de meeste technieken al met 
schone invoermaterialen worden toegepast. 

Naast de technieken die in het kader van het POSW-programma zijn onderzocht (productie van kunstgrind en 
smeltenikristalliseren tot een basalt) is een aantal nieuwe technieken in ontwikkeling: De productie van 
lichtgewicht korrels, de verwerking van baggerspecie in cement, en de verwerking (sinteren) van baggerspecie in 
bakstenen. 
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4 Milieu aspecten van immobiliseren 

4.1 Inleiding 

Het doel van aanpak van verontreinigde waterbodems is de risico’s voor het milieu te minimaliseren. Om dit te 
bereiken, worden diverse handelingen als baggeren, storten of verwerken en hergebruiken uitgevoerd. Deze 
activiteiten doen vaak een beroep op andere milieuaspecten, zoals bijvoorbeeld energie verbruik en het ontstaan van 
emissies. Dit wordt het milieugebruik genoemd. 

Tussen verschillende venverkingstechnieken kan een verschil in milieugebruik bestaan. Naast kosten vormen 
milieuaspecten dan ook een belangrijke factor bij de keuze voor een bepaalde venverkingstechniek; de goedkoopste 
techniek hoeft niet altijd ook de meest wenselijke te zijn. 

Om de technieken onderling te kunnen vergelijken, moeten de verschillende milieuaspecten tegen elkaar gewogen 
kunnen worden. Binnen POSW is hiertoe gekozen voor de internationaal erkende Life Cycle Analysis (LCA) 
methode [30]. LCA (Life Cycle Analysis) is een methode om een integraal oordeel te vormen over de mate van 
milieubelasting van een techniek. De LCA methode rekent milieuaspecten op het niveau van milieugebruik om naar 
potentiële gevolgen op het niveau van milieukwaliteit. Gegevens ten aanzien van emissies en verbruik worden 
vertaald naar potentiële milieueffecten, zoals verdroging, uitputting van energiebronnen, broeikaseffect, 
(eco)toxiciteit. 
In onderstaande figuur is dit schematisch weergegeven: 

LCA 

menselijke behoefte 

menselijke activiteit 

mi I ieuge brui k 

(veranderi ng in) m i1 ieu kw ali tei t 

gevolgen voor mens, dier en plant 
I 

Figuur 4.1. LCA. 

Door monitoring is gedurende het POSW-programma een redelijk beeld ontstaan van het milieugebruik van de 
verschillende technieken. Deze zogenaamde milieuprofielen kunnen gebruikt worden bij de keuze tussen 
verschillende technieken, bij verdere techniekoptimalisatie en als input voor een LCA-analyse. 
In dit hoofdstuk worden de milieuprofielen van de verschillende immobilisatietechnieken kort belicht. Per techniek 
komen de volgende milieuaspecten aan de orde: 

1. reductie van de vracht aan stoffen 
2. reductie van de mobiliteit van stoffen 
3. volumeigewichtsreductie 
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4. verbruik energie 
5. verbruik toeslagstoffen 
6. verbruik ruimte 
7. verbruik water 
8. emissies naar oppervlaktewater (afvalwater, koelwater) 
9. emissies naar atmosfeer (rookgassen, vervluchtiging) 
10. emissies naar de bodem 
11.  hinder (geluidigeur) 
12. reststoffen/afvalstoffen 

De milieuaspecten van een eventuele voorbehandeling, zoals zandscheiding voorafgaand aan thermische 
immobilisatie, en rijping voorafgaand aan cementering, zijn niet meegenomen in dit overzicht (denk bijvoorbeeld 
aan het ruimtebeslag dat het rijpen inneemt!). 

In de laatste paragraaf zal kort ingegaan worden op de resultaten van LCA-analyses, zoals die in verschillende 
projecten in het kader van het POSW-programma zijn uitgevoerd. Alle milieuaspecten zijn, voor zover mogelijk, 
uitgerekend voor de verwerking van één ton droge stof. Voor de koude technieken, is dit 1 ton droge stof 
baggerspecie, voor de thermische technieken, waarbij voorafgaand aan de behandeling het zand wordt afgescheiden, 
is dit 1 ton droge stof residu. 

4.2 Koude immobilisatie door middel van cementering 

I .  reductie van de vracht aan stoffen 
Hoewel een kleine reductie van de concentratie als gevolg van verdunning door toeslagstoffen mogelijk kan 
optreden, zal de vracht aan stoffen meestal vrijwel niet veranderen bij deze immobilisatietechnieken. Een 
uitzondering hierop is het procédé Domofix, waar het water uitgeperst wordt na toevoeging van het cement. Door de 
hoge pH wordt een aantal metalen mobieler, en zal een deel van de verontreinigingen met het perswater uit het 
materiaal verdwijnen. 

2. reductie van de mobiliteit van stoffen 
De mobiliteitsreductie is vooral het gevolg van de fysische insluiting van de contaminanten in de cementmatrix. 
Daarnaast kan de chemische binding toenemen, al verschilt dat per metaal. De maximale beschikbaarheid van de 
metalen is na de behandeling nog steeds hoog, maar in geval van vormgegeven materialen is de emissie zoals die 
bepaald wordt tijdens de diffussieproef (standtest) sterk gereduceerd in vergelijking tot onbehandelde materialen. 

3.  volume/gewichtsreductie 
Door de ontwatering neemt het volume en het gewicht van het materiaal iets af, door de toevoeging van het cement 
en de andere additieven wordt dit effect echter meestal weer volledig teniet gedaan. De totale behandeling kan 
daardoor zelfs tot een toename van het volume leiden. 

4. verbruik energie 
Voor de verwerking op zich is alleen electriciteit voor een menginstallatie en brandstof voor voertuigen die het 
mengsel uitrijden nodig. Echter, de productie van cement, een belangrijk additief bij deze technieken, is zeer 
energie-intensief (circa 3500 MJ/ton cement). Hoewel voor een deel deze energiebehoefte kan worden ingevuld met 
secundaire brandstoffen, moet dit toch in de afweging worden meegenomen. Gezien het gebruik van cement varieert 
van 10 tot 30% (op droge stof basis), betekent dit dat het energieverbruik tussen de 350 en 1050 MJ/tds baggerspecie 
zal liggen. 

5. verbruik toeslagstoffen 
De meeste cementeringstechnieken gebruiken circa 10% Portland cement en een paar YO additieven (polymeren). 
Naarmate de specie meer organische stof bevat, is een hoger percentage cement nodig, dit kan oplopen tot 30%. 
Voor de verwerking van specie met een hoog slibgehalte, wordt soms zand bijgemengd, om een goede druksterkte te 
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verkrijgen. Dit zou dan echter verontreinigd zand kunnen zijn. Het Domofix procédé verbruikt meer cement: 35- 
50% Portland cement op droge stof basis [4]. 

6 .  verbruik ruimte 
De techniek kan eventueel zelfs op locatie worden toegepast met behulp van een mobiele installatie, waardoor 
slechts een gering beslag op de beschikbare ruimte wordt gelegd. 

7 .  verbruik water 
In geval van te droog materiaal moet iets water worden bijgemengd om de cementering goed te laten verlopen 

8. emissies naar het oppervlakte water 
Bij het persen (Domofix) wordt een filtraat gevormd met een hoog gehalte zware metalen, doordat ontwaterd wordt 
nadat de alkalische bindmiddelen zijn toegevoegd. Door de hoge pH (circa 12) neemt de oplosbaarheid toe en 
worden zij deels uit de baggerspecie geperst. Het uitgeperste water zal daarom nabehandeld moeten worden in een 
waterzuiveringsinstallatie. Bij andere cementeringstechnieken zal deze emissie minder zijn, omdat de ontwatering bij 
die technieken al plaats heeft gehad voor het cement aan de specie wordt toegevoegd. 

9. emissies naar de atmosfeer 
Als gevolg van de pH verhoging door het toevoegen van cement kan ammoniak ontstaan en vervluchtigen. Dit treedt 
vooral op bij het Domofix-procédé, omdat daar de specie direct verwerkt wordt, en dan de stikstof nog aanwezig kan 
zijn als NH3. Bij de andere technieken, waar de specie eerst enige tijd gerijpt wordt, is een groot deel van de NH3 al 
omgezet in N03, en zal daarom de vervluchtiging van ammoniak minder sterk zijn. 

1 O.  emissies naar de bodem 
Door te werken op vloeistofdichte vloer worden emissies naar de bodem voorkomen. 

11. hinder 
De installaties kunnen enige geluidshinder veroorzaken. Daarnaast kan de vervluchtiging van ammoniak enige 
geurhinder veroorzaken. 

12. productie van reststofedajialstoffen 
Bij de koude immobilisatietechnieken worden geen reststoffen geproduceerd. 

4.3 Sinteren 

Een opmerking vooraf de gegevens zijn gebaseerd op de milieuaspecten van het produceren van kunstgrind volgens 
het Ecogrind procédé. Andere sintertechnieken, zoals de productie van baksteen, kunnen hier iets van af wijken. 

1. reductie van de vracht aan stofen 
Bij sinteren worden alle organische verbindingen verbrand. Tevens vervluchtigt een deel van de anorganische 
contaminanten. De hoeveelheid metaal die vervluchtigt hangt af van de omstandigheden die heersen in de oven: 
onder reducerende omstandigheden zullen meer metalen uit het materiaal verdwijnen (en dus minder metalen in het 
immobilisaat worden vastgelegd) dan onder oxiderende omstandigheden. 

2. reductie van de mobiliteit van stoffen 
De overige contaminanten worden sterk vastgelegd in het immobilisaat. De mate van vastlegging is wel enigszins 
afhankelijk van de aard van het product. Zo wordt voor toepassing als toeslagstof in cementbeton een poreuzer grind 
geproduceerd. De uitloging uit deze korrel is wel sterker dan uit het minder poreuze grind [ 171. Los daarvan kunnen 
metalen die als anion voorkomen (As, Mo, V) uitlogen. 
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3. volume/gewichtsreductie 
Tijdens de voorbehandeling wordt een deel van het zand afgescheiden. Daarnaast neemt het gewicht en het volume 
van het invoermateriaal sterk af door het drogen en door de verbranding van het organisch stof. 

4. verbruik energie 
De schattingen voor het verbruik van energie lopen enigszins uiteen. Op basis van de schatting, gegeven in [22] is 
3600 MJ per ton droge stof residu nodig. Voor deze schatting is uitgegaan van een installatie die 160.000 ton (droge 
stof) slibrijke baggerspecie per jaar verwerkt (55% droge stof), waarbij de hoeveelheid energie, nodig per ton droge 
stof baggerspecie, dus inclusief het zand, 2900 MJ bedroeg. Van de aangevoerde specie werd 80% thermisch 
verwerkt. 
In het eindrapport milieueffecten [31] wordt een getal van 3000-5000 MJiton droge stof residu genoemd. Dit is de 
totaal benodigde hoeveelheid energie, die nader uitgesplitst kan worden in energie uit aardgas (per ton ds 110 Nm3, 
dit is 3520 MJ) en elektriciteit (540 MJ). De benodigde energie voor de voorbehandeling (scheiden etc.) is 15 tot 30 
MJitds baggerspecie, en is dus verwaarloosbaar ten opzichte van de hoeveelheid energie die nodig is voor het 
sinteren. 

5. verbruik toeslagstofen 
Los van het zogenaamde paneerzand, worden de meeste stoffen niet zo zeer als toeslag stof in het product gebruikt, 
maar in de zuivering van de afgassen. De hoeveelheden (per ton droge stof residu) zijn als volgt [3 11: 
30- 1 O0 kgltds paneerzand, 1.5 kgltds kalk, O. 1 kgitds actief kool, 0.72 kgltds polyelectroliet, 2-3 kgltds zuurlloog. 

6. verbruik ruimte 
In [3 1 wordt een tijdelijk ruimtebeslag van 40 tot 60 m2.dag/tds genoemd, dit is inclusief de opslag van baggerspecie 
als buffer voor de aanvoer. 

7 .  verbruik water 
Waterverbruik betreft vooral water dat nodig is voor de rookgasreiniging: 188 liter demiwater per ton droge stof 
verwerkt slib. 

8. emissies naar het oppervlaktewater 
Bij het proces komt afvalwater vrij bij het ontwateren en drogen van het invoermateriaal, dit wordt behandeld in een 
zuiveringsinstallatie. Tevens komt afvalwater vrij bij de natte rookgasreiniging. Deze laatste stroom wordt na 
neutralisatie gezuiverd en vervolgens gerecirculeerd. 

9 .  emissies naar de atmosfeer 
Tijdens de oxidatie en de sintering vervluchtigenherbranden de organische verbindingen. Door de verbrandingslucht 
door een naverbrander te leiden, worden alle organische verbindingen volledig ontleed. Tevens vervluchtigen tijdens 
de verwerking een aantal metalen. Het proces stelt dan ook hoge eisen aan de rookgasreiniging. D.m.v. 
rookgasreiniging kan voldaan worden aan de eisen gesteld in de NER en de richtlijn verbranden. 

1 O. emissies naar de bodem 
Door te werken op vloeistofdichte vloer worden emissies naar de bodem voorkomen. 

1 1 .  hinder 
Geluidshinder kan optreden door de aan- en afvoer van materialen, en geluid veroorzaakt door de apparatuur. Daar 
de ovens in een hal geplaatst worden, zal geluidshinder te beperken zijn. De (behandelde) rookgassen kunnen nog 
wel voor enige stankoverlast zorgen. 

12. productie van reststoffetdaflalstofen 
Bij droge reiniging van de rookgassen ontstaat afvalstoffen (gips, actief kool, totaal circa 2.4 kgltds). Dit materiaal 
kan echter deels in het proces worden teruggevoerd. De totale hoeveelheid reststoffen is kleiner dan 1% van de 
invoer [9]. 
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4.4 Smelten 

1. reductie van de vracht aan stoffen 
Net als bij sinteren worden tijdens het smelten alle organische verbindingen verbrand. Tevens vervluchtigt een deel 
van de anorganische contaminanten. De hoeveelheid metaal die vervluchtigt hangt af van de omstandigheden die 
heersen in de oven: onder reducerende omstandigheden zullen meer metalen uit het materiaal verdwijnen (en dus 
minder metalen in het immobilisaat worden vastgelegd) dan onder oxiderende omstandigheden. 

2. reductie van de mobiliteit van stofleen 
De overige contaminanten worden sterk vastgelegd in het immobilisaat. De mate van vastlegging hangt echter wel 
sterk af van de samenstelling van de smelt en de wijze waarop de smelt gekoeld wordt: Bij snelle afkoeling kan een 
glasachtig materiaal ontstaan (verglazing). In dit materiaal zijn de metalen veel minder sterk vastgelegd dan wanneer 
langzaam gekoeld wordt, zodat het materiaal kan kristalliseren en de metalen in de kristalroosters worden 
ingebouwd. 

3. volume/gewichtsreductie 
Tijdens de voorbehandeling wordt zo veel mogelijk zand afgescheiden. Daarnaast neemt het gewicht en het volume 
van het invoermateriaal sterk af door het drogen en door de verbranding van het organisch stof. 

4. verbruik energie 
De benodigde energie per ton product (basalt) is geschat op 350 Nm3 aardgas (dit is omgerekend 11200 MJ) [22]. 
Daarbij is er van uit gegaan dat er alleen primaire energie wordt gebruikt in de smeltoven, en dat de overige 
processen draaien op de restwarmte die hierbij vrijkomt. Een groot deel van de benodigde energie (circa 75%) wordt 
geleverd door de energie inhoud van het organische deel (50% op droge stof basis) van het slib. Tevens is 
aangenomen dat bijna 50% van de energie verloren gaat door stralingsverliezen etc. Omgerekend naar hoeveelheid 
energie per ton droge stof invoermateriaal is dit 6100 MJ. Hoewel het organisch stof gehalte, en daarmee de 
intrinsieke bijdrage aan de energiebehoefte, hier hoog zijn ingeschat, komt de schatting van de behoefte aan externe 
energie aardig overeen met andere schattingen: In het rapport milieueffecten [31] wordt geschat dat per ton droge 
stof residu 150 Nm3 aardgas (4800 MJ), en 919 MJ elektriciteit nodig is, dat is dus samen 5719 MJ. Deze schatting 
gaat uit van optimaal gebruik van restwarmte, en een installatie met een verwerkingscapaciteit van 100.000 tddjaar. 
Door Tebodin [3 I ]  werden de volgende schattingen gegeven: 165 Nm3/tds aardgas en 244 kW.h elektriciteit, dit is 
165 *32 + 244*3.6 = 5280 + 878 = 6158 MJ. Voor deze laatste schatting werd uitgegaan van invoermateriaal met 
een vochtgehalte van 50%, en 25% organisch stof (op droge stof basis). Samenvattend zal het energie verbruik, 
inclusief het electriciteits verbruik, circa 6000 á 7000 MJ/tds residu bedragen. 

5 .  verbruik toeslagstoffen 
Per ton droge stof residu worden de volgende hoeveelheden verbruikt [3 I]:  
150 kg/tds “toeslagstoffen”, 1.5 kg/tds kalk, O. 1 kg/tds actief koolhruinkool, 0.72 kg/tds polyelectroliet/AWZI 
chemicaliën, 2-3 kg/tds zuur/loog. Los van de toeslagstof zijn dit allemaal stoffen die nodig zijn bij de 
rookgasreiniging. 

6. verbruik ruimte 
In het eindrapport Milieueffecten [31] wordt een tijdelijk ruimtebeslag van 40 tot 60 m*.dag/tds genoemd. Dit is 
inclusief de opslag. 

7. verbruik water 
Bij smelten wordt het waterverbruik vooral bepaald door de waterbehoefte in het koeltraject. Het verbruik is door 
[32] als volgt gekwantificeerd: 8.6 liter/tds demiwater, 30 literltds drinkwater en 1.35 m’/tds oppervlaktewater. 

8. emissies naar het oppervlaktewater 
Bij het proces komt afvalwater vrij bij het ontwateren en drogen van het invoermateriaal (per ton ds wordt 1 m3 
water afgevoerd [32]). Daarnaast komt afvalwater vrij bij de koeling (Tebodin: 8 liter/tds koelwater geloosd op 
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oppervlaktewater), en bij de rookgasreiniging. Deze laatste stroom wordt na neutralisatie gezuiverd en vervolgens 
gerecirculeerd. 

9. emissies naar de atmosfeer 
Tijdens de oxidatie en de sintering vervluchtigenherbranden de organische verbindingen. Door de verbrandingslucht 
door een naverbrander te leiden, worden alle organische verbindingen volledig geoxideerd. Tevens vervluchtigen 
tijdens de verwerking een aantal metalen. Het proces stelt dan ook hoge eisen aan de rookgasreiniging. D.m.v. 
rookgasreiniging kan voldaan worden aan de eisen gesteld in de NER en de richtlijn verbranden [ 191. 

10. emissies naar de bodem 
Niet echt relevant, werken op vloeistofdichte vloer voorkomt emissies naar bodem. 

I I .  hinder 
Geluidshinder kan optreden door de aan- en afvoer van materialen, en geluid veroorzaakt door de apparatuur. Daar 
de ovens in een hal geplaatst worden, zal geluidshinder te beperken zijn. De (behandelde) rookgassen kunnen nog 
wel voor enige stankoverlast zorgen. 

f 2 .  productie van reststoffeenlafialstoffen 
Bij droge reiniging van de rookgassen ontstaat afvalstoffen (gips, actief kool, totaal circa 2.4 kg/tds). Deze 
materialen kunnen echter deels weer in het proces worden teruggevoerd [3 11. Tebodin [32] noemt nog een productie 
van 2.5 kg/tds vliegas. 

4.5 Energiebehoefte van de thermische immobilisatietechnieken 

Thermische immobilisatie vindt plaats bij zeer hoge temperaturen en roept daardoor associaties op met een hoog 
energieverbruik. De droogfase (het verdampen van water) vergt al veel energie; ten opzichte hiervan is het 
doorstoken met droog materiaal veel minder energie-intensief. Uitgedrukt als energiebehoefte per ton product, 
vraagt het smelten (bij meer dan 1400 "C) meer energie dan het sinteren (bij circa 1 150°C) of het thermisch reinigen 
(bij 600"C, de naverbranding van de verontreinigde lucht bij circa 800 "C). Voor sinteren is 4800 MJitds product 
(Ecogrind) nodig, voor het smelten tot kunstbasalt is 8200 MJ/tds product nodig. 

De energiebehoefte van thermisch reinigen hangt sterk af van het droge stof gehalte van het (mechanisch 
ontwaterde) invoermateriaal. Zandrijke specie kan goed ontwaterd worden, de thermische reiniging van dergelijk 
materiaal zal ongeveer 1500 MJ/tds kosten. Meer slibrijke specie is moeilijker te ontwateren, voor een 
invoermateriaal met 50% droge stof loopt de energiebehoefte al op tot ongeveer 3500 MJ/tds (schattingen op basis 
van [37]). Bij een droge stofgehalte van 55% (dit komt overeen met ongeveer 55% zand) is het verbruik geschat op 
2500 MJitds [21]. 

Bij sinteren en smelten hangt de hoeveelheid te behandelen materiaal af van het zandgehalte van de specie. Van 
slibrijke specie moet het grootste deel (80%) verwerkt worden. Bij zandrijke specie wordt een groot deel 
afgescheiden, en hoeft slechts circa 20% van de droge stof van de baggerspecie behandeld te worden. Hierdoor zijn 
de verschillen tussen verbranden (waarbij de totale specie behandeld wordt) en thermisch immobiliseren kleiner 
indien de vergelijking wordt gemaakt op basis van de benodigde hoeveelheid energie voor verwerking van een ton 
situ specie. Daamaast is bij het werken met hoge temperaturen terugwinning van energie relatief eenvoudig, zodat 
met een hoog rendement gewerkt kan worden. Het verschil tussen de energiebehoefte per ton product en per ton 
droge stof baggerspecie is dus deels bepaald door het percentage van de specie dat verwerkt kan worden: Hoe 
zandrijker de specie, des te groter het verschil tussen de energiebehoefte per ton product en de energiebehoefte per 
ton ds baggerspecie, doordat een groot deel van de baggerspecie al in de voorbehandeling wordt afgescheiden en dus 
niet thermisch verwerkt zal worden. Dit verklaart echter slechts een deel van het verschil. Daarnaast zijn namelijk 
nog van invloed het gehalte aan organische stof en de hoeveelheid toeslagstoffen die gebruikt wordt. De organische 
stof draagt deels bij aan de energievoorziening bij verbranding, maar een hoog gehalte organische stof betekent ook, 
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dat er meer baggerspecie nodig is voor een ton product, omdat de organische stof verbrand wordt. Een grotere 
hoeveelheid toeslagstoffen zal ook tot een hoger energieverbruik per ton baggerspecie leiden. 

De energiebehoefte per ton product wordt voornamelijk bepaald door de efficiëntie van de installatie, en is dus 
onafhankelijk van de aard van de baggerspecie (slibrijke dan wel zandrijke specie). Op basis van dit gegeven kan 
geschat worden hoeveel energie nodig is voor de verwerking van een ton baggerspecie, en hoe deze behoefte afhangt 
van het zandgehalte van de baggerspecie. 

Op deze wijze is een schatting gedaan van het effect van de speciesamenstelling op het energieverbruik bij 
verwerking door middel van immobilisatietechnieken. De resultaten hiervan zijn weergegeven in figuur 4.2. Ter 
vergelijking is ook de energiebehoefte van thermische reiniging in de figuur weergegeven. Uit de figuur blijkt 
duidelijk dat de hoeveelheid energie, nodig voor de verwerking van de baggerspecie, sterk afhangt van het 
zandgehalte: hoe meer zand, des te minder de hoeveelheid specie die thermisch verwerkt moet worden, en dus des 
lager het energieverbruik. Volgens de schattingen kost de verwerking van specie door middel van zandafscheiden en 
vervolgens sinteren van het residu minder energie dan het verbranden van de totale baggerspecie. Voor smelten gaat 
dit waarschijnlijk alleen op voor zandrijke specie. 
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baggerspecie) van thermische 
processen voor reiniging 
(“verbranden’? en immobilisatie 
(sinteren en smelten) van 
verontreinigingen in baggerspecie. 

4.6 LCA-analyse 

In het kader van een beoordeling van de milieueffecten ten behoeve van de haalbaarheidsstudie voor grootschalige 
verwerking van baggerspecie is op twee niveaus een beoordeling van de milieueffecten door middel van LCA- 
analyse uitgevoerd. Als eerste zijn de milieueffecten van verschillende afzonderlijke technieken (waaronder 
thermisch immobiliseren d.m.v. sinteren of smelten) beoordeeld. Daarna zijn met de verkregen resultaten de effecten 
bepaald van verschillende verwerkingsscenario’s [ 3 2 ] .  

In de studie zijn twee immobilisatietechnieken onder de loep genomen: Sinteren en smelten. Op basis van het 
milieuprofiel van deze technieken is de bijdrage aan de verschillende in de LCA-methodiek onderscheiden 
milieuthema’s berekend. De directe procesemissies vormen voor beide technieken het grootste deel van de bijdrage 
aan de thema’s ecotoxiciteit, broeikaspotentieel, humane toxiciteit, verzuringspotentieel en vermestingspotentieel. 
Daarnaast levert het verbruik van electrische energie een bijdrage aan de scores op deze thema’s. De bijdrage van het 
gebruik van aardgas is opvallend genoeg gering. Sterk positief milieueffect is de reductie van de vracht organische 
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verontreinigingen en de immobilisatie van de zware metalen, en het feit dat bij deze verwerkingstechnieken 
ternauwernood afval overblijft. Daar deze laatste factor (bijdrage aan het thema finaal afval) in de gehanteerde 
beoordelingsmethode zwaar weegt in de totale beoordeling van een techniek, onderscheiden sinteren en smelten zich 
in positieve zin van technieken waarbij (een deel van) de baggerspecie gestort moet worden. 

De scenario’s zijn gebaseerd op de inzet van eenvoudige technieken, als ontwateren, rijpen en landfarming. Hoewel 
immobilisatie wel als optie voor verwerking van de residustroom wordt genoemd in de haalbaarheidsstudie 
grootschalige verwerking baggerspecie [32], is dit helaas niet meegenomen bij de beoordeling van de potentiële 
milieueffecten. 
Uit de milieuprofielen voor de vier beschouwde scenario’s blijkt, dat twee milieuthema’s sterk overheersen: het 
permanent ruimtebeslag voor de stort van baggerspecie, en de emissies naar het oppervlaktewater bij nuttige 
toepassing en storten. Dit komt doordat het totaal aan milieueffecten wordt beschouwd, en in alle vier de scenario’s 
storten een belangrijke rol speelt (volgens de scenario’s wordt steeds ca. 80% van de baggerspecie gestort, alsmede 
de residustroom die overblijft na verwerking). 

Het wegen van de verschillende milieueffecten, om tot een integraal oordeel te komen, vraagt ruime discussie. 
Lokale omstandigheden kunnen het gewicht dat aan sommige factoren wordt toegekend (zoals beschikbaarheid 
ruimte en duurzame energiebronnen) beïnvloeden. Omdat tevens de spreiding in de gegevens t.a.v. emissies etc. 
relatief groot was, is geen uitspraak gedaan over een vergelijking van de verschillende technieken. 
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5 Financieel-economische aspecten van immobiliseren 

5.1 Verwerkingskosten per techniek 

Kosten van de verschillende verwerkingstechnieken zijn een belangrijk argument bij selectie van een techniek. 

De kosten voor koude immobilisatie hangen sterk af van de aard van de verontreinigingen die aanwezig zijn in de 
specie. Voor de vastlegging van sommige stoffen, zoals vluchtige organische verbindingen, moeten kostbare 
additieven worden toegevoegd, waardoor de kosten van verwerking sterk op kunnen lopen. Een duidelijke relatie 
met specie eigenschappen is nog niet gevonden, al is al wel bekend dat met toenemend organisch stof gehalte van de 
specie de benodigde hoeveelheid cement, en daarmee de kosten, stijgen. De kosten voor immobilisatie van 
baggerspecie door middel van cementering liggen tussen de f50,= en de fl50,= per ton droge stof [33,34]. 

Thermische immobilisatie wordt vooral toegepast op de fijne fractie van de specie, dus na afscheiding van de 
zandfractie. De kosten voor scheiden en het vervolgens ontwateren van de fijne fractie (het residu) zijn afhankelijk 
van de speciesamenstelling, en liggen tussen f35,= en f5.5,= per ton droge stof baggerspecie. De kosten van 
eventuele polishing van de afgescheiden zandfractie zijn hier niet meegenomen. Vervolgens kan het ontwaterde 
residu verder worden behandeld door middel van een thermische immobilisatietechniek. 
Een schatting van de kosten van verwerking met behulp van de in dit rapport gepresenteerde thermische technieken 
is grotendeels gebaseerd op gegevens uit het POSW rapport “Haalbaarheidsstudie grootschalige verwerking 
baggerspecie” [32]. De exploitatiekosten zijn opgebouwd uit de kapitaalslasten en de operationele kosten, waarbij 
ook rekening is gehouden met een risico van 10%. Niet meegenomen bij de verwerkingskosten zijn de aan- en 
afvoer van de specie en de producten, de opbrengst van de producten, voorzieningen tegen eventuele geurhinder, de 
kosten van opschaling van de technieken en de BTW. De schatting is gemaakt voor het prijspeil van 1996 [32]. 
In het kader van de studie voor grootschalige verwerking van baggerspecie [32] zijn de kosten voor sinteren 
(productie van Ecogrind) geschat op f255,=/tds residu. Hierbij is uitgegaan van een verwerkingscapaciteit van de 
installatie van 100.000 ton ds/jaar, waarbij het ingangsmateriaal een vochtgehalte van 50% (op gewichtsbasis) heeft, 
geen zand bevat, en een organisch stof gehalte van 25% op basis van droge stof heeft. Momenteel wordt een nieuw 
procédé ontwikkeld, dat een lichtgewicht korrel oplevert, waarbij de kosten geraamd worden op f150,=/tds [35]. 
De kosten voor verwerking door middel van smelten worden geschat op f344,= /tds residu. Ook voor deze schatting 
[32] is uitgegaan van een verwerkingscapaciteit van de installatie van 100.000 ton ddjaar, waarbij het 
ingangsmateriaal een vochtgehalte van 50% heeft, geen zand bevat, en een organisch stof gehalte van 25% op basis 
van droge stof heeft. 

5.2 Kosten van de totale verwerkingsketen 

Vaak worden combinaties van technieken (behandelingsketens) ingezet, die elk een deelgebied van het traject 
behandeling-bestemming beslaan. Een voorbeeld is een keten van zandscheiding, gevolgd door ontwateren en 
storten (of verder verwerken) van de fijne slibfractie. De vergelijking moet berusten op de totale som van kosten van 
de ketens, uitgedrukt per situ kubieke meter of per ton droge stof uitgangsmateriaal. Ter illustratie is hier voor de 
volgende ketens gekozen: 

de totale specie storten 
de totale specie verwerken door middel van koude immobilisatie (cementering) 
zandafscheiden, residu ontwateren en vervolgens storten 

0 zandafscheiden, residu ontwateren en sinteren tot ecogrind 
zandafscheiden, residu ontwateren en sinteren tot lichtgewicht korrel 
zandafscheiden, residu ontwateren en smelten tot kunstbasalt 

De kosten van alles direct storten, en de kosten als het zand wordt afgescheiden, waarna de ontwaterde fijne fractie 
gestort wordt zijn hierbij opgenomen als referentie. De kosten en tarieven voor storten zijn meestal gegeven per m3 

43 



baggerspecie. Voor dit overzicht is een tarief van f20,=/m3 gehanteerd voor het storten van baggerspecie, en 
f’25,=/m3 voor het storten van het residu dat overblijft na zandscheiding. 

droge stof gehalte 
Der m3 

De kosten verbonden aan een bepaalde verwerkingsketen hangen af van de samenstelling (fractie slib, fractie 
organisch materiaal) van de specie, en de aard en de mate van verontreiniging. Helaas ontbreken gegevens om het 
effect van de aard en de mate van verontreiniging te kwantificeren. Het effect van de fractie slib op de 
verwerkingskosten kan wel ingeschat worden. Dit effect is tweeledig: aan de ene kant is er een duidelijke relatie 
tussen het gehalte droge stof per kubieke meter situ baggerspecie: een zandrijke specie bevat ongeveer 1,4 ton droge 
stof, terwijl een slibrijke specie slechts 0,5 ton droge stof bevat. Hierdoor moet per kuub zandrijke specie veel meer 
materiaal verwerkt worden dan per kuub slibrijke specie. Daarnaast zal door de thermische immobilisatie technieken 
veelal alleen de fijne fractie verwerkt worden, dat wil zeggen dat van slibrijke specie meer dan de helft van de 
baggerspecie thermisch verwerkt wordt, terwijl van een zandrijke specie slechts circa 20% met deze techniek 
verwerkt wordt. Zodoende kan bijvoorbeeld de toepassing van een op zich relatief dure techniek, uit kosten-oogpunt 
toch acceptabel worden. 
Daarom zijn voor de schatting van de kosten voor de totale verwerking van de specie de kosten voor ketens 
berekend, en zijn de kosten zowel berekend per ton droge stof als per m3 situ specie. Hierbij worden drie typen 
specie onderscheiden: 

slibgehalte 
Der m3 

zandrijke specie (20% van ds < 63p); 
matig zandige specie (50% van ds < 6 3 ~ ) ;  
slibrijke specie (70% van de ds < 63p). 

De eigenschappen van de drie verschillende species zijn in meer detail gegeven in onderstaande tabel. 

Tabel 5. I .  : Karakterisatie sueciewuen voor berekening kosten verwerkina. 

zandrij k 
Matig zandig 
Slibriik 

YO < 63 pm 

van droge stof 
(massafractie) 
20 
50 
70 

situ dichtheid 

ton/” situ specie 

1.71 
1.43 
1.24 

1.16 
0.70 
0.40 

0.23 
0.35 

10.28 

In figuur 5.1 is op basis van bovenstaande gegevens een schematisch beeld gegeven van de kosten van de 
verschillende verwerkingsketens, waarbij de kosten zijn uitgedrukt per ton droge stof. In figuur 5.2 zijn de gegevens 
eerst omgerekend (op basis van de droge stof gehaltes) naar kosten per m3. 
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kosten verwerking baggerspecie per ton droge stof 

350: - 
300.- - - scheiden, ontwateren + 

storten residu - - scheiden, ontwateren + 
sinteren residu (lichtgewicht 
korrel) 

sinteren residu 
-scheiden, ontwateren + 

-scheiden, ontwateren + 
smelten residu (kunstbasalt; 

-koude immo "goedkoop" 

I = koude immo, "duur" 

zandfractie 

'iguur 5. I .  De kosten van verwerking van baggerspecie, berekendper ton droge stof baggerspecie. 

kosten verwerking per m3 situ specie 

40 

'1 
*O O i 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 
0.3 

zandfractie 

storten - 
- - -scheiden, ontwateren + 

storten residu 

- - - scheiden, ontwateren .) 
sinteren residu 
(liihtgew icht korrel) 
scheiden, ontwateren -I 
sinteren residu 

- 
- scheiden, ontwateren .I 

smelten residu 
(kunstbasalt) 
7 koude imno "goedkoop' 

- - -koude imno. "duur" 

ïguur 5.2. De kosten van verwerking van baggerspecie, berekend per mj baggerspecie. 

Duidelijk is, dat voor deze range aan slibfracties verwerken door middel van immobilisatie altijd duurder is dan de 
specie direct storten. Opvallend is dat, ondanks het feit dat thermisch immobiliseren te boek staat als "duur", er een 
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behoorlijke overlap is met de kosten voor koude immobilisatie. Met name voor de meer zandige species, waarvan 
slechts een klein deel thermisch verwerkt zal worden, liggen de kosten voor sinteren binnen de range die geschat 
wordt voor koude immobilisatie. Een uiteindelijk keuze voor een van de technieken zal dan ook samenhangen met 
de mate en aard van de verontreinigingen en de locale omstandigheden. Zo is bijvoorbeeld transport (naar een 
verwerkingsinstallatie of stortplaats) een zeer locatie-specifiek gegeven en het is daarom niet meegenomen bij de 
kostenschatting. Ter indicatie: baggerspecie 1 O0 km verplaatsen zal circa J'20,=/m3 kosten [32]. 

De geschatte kosten zijn exclusief de opbrengst van eventuele producten. Een schatting van de opbrengsten van de 
diverse producten is: zand nihil, beton fl5,=/ton, grind f30,=/ton en de smelt die gebruikt wordt om zetstenen te 
maken f'l30,=/ton. Deze opbrengsten zijn indicatief; de marktwaarde van de producten hangt af van de 
productkwaliteit, en daarmee voor een aantal immobilisatieproducten van de speciekwaliteit. Daamaast wordt op dit 
moment nog geen afvalstoffenbelasting geheven. Invoering van deze heffing zal tot een verhoging van de kosten 
voor storten van f38,=/m3 specie leiden. Als wél rekening gehouden wordt met de opbrengst van de producten, en 
de heffing op het storten van baggerspecie, komen de kosten voor verwerking meer in de buurt te liggen van de 
kosten voor storten, Dit is geïllustreerd in figuur 5.3, waarin de gegevens uit figuur 5.1 gecorrigeerd zijn voor deze 
opbrengsten en heffingen. 

kosten per ton droge stof, incl heffing en opbrengst 

$ 200 

f 
o n 

150 
a 
m 

f. 100 

d m 

z c 
e 

O Y 

50 

- storten 

I I  scheiden, ontwateren + 
storten residu 

scheiden, ontwateren + 
sinteren residu 
(lichtgewicht korrel) 

-heiden. ontwateren + 
sinteren residu 

s c h e i d e n .  ontwateren + 
smelten residu 
(kunstbasalt) 

I I  

koude inmo, "duuf 
O .3 0.4 0.5 0.6 0.7 

zandfractie 

I 

Figuur 5.3. De kosten van verwerking van baggerspecie, berekend per ton droge stof baggerspecie, als rekening 
wordt gehouden met de opbrengst van de immobilisaten en een hefJing op het storten van de baggerspecie. 

5.3 Marktperspectief 

De betonachtige producten die ontstaan bij verwerking door middel van koude immobilisatie, zijn op grond van hun 
civieltechnische eigenschappen goed toepasbaar als bijvoorbeeld funderingsmateriaal. De toepassingsmogelijkheden 
zijn echter beperkt vergeleken met de mogelijkheden van de producten van thermische immobilisatie. Daarnaast is 
de marktbehoefte aan funderingsmateriaal beperkt (er is meer dan voldoende beschikbaar); er is vooral behoefte aan 
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(granulair) ophoogmateriaal. Hiervoor zijn, gezien de hoge maximale beschikbaarheid van amfotere metalen als 
gevolg van de hoge pH van het materiaal, de cementeringstechnieken minder geschikt (voldoet vaak niet aan de 
eisen voor toepassing als categorie I bouwmateriaal). 

Producten van thermische immobilisatietechnieken hebben een veel breder toepassingsgebied, en kennen ook 
hoogwaardiger toepassingen. Het grind en granulaat dat ontstaat bij het smelten, kan, als de milieuhygiënische 
kwaliteit het toestaat, vrij toegepast worden, of in gebonden vorm als toeslagstof in asfaltbeton en cementbeton. 
Smelten biedt de mogelijkheid tot productie van vormgegeven materialen, zoals stortsteen of zetsteen. Met 
dergelijke zetstenen is al een stuk dijk bekleed [25]. Met behulp van deze technieken is het daarnaast mogelijk 
producten te maken die een nog hoogwaardiger toepassing kennen, zoals siertegels. 

Voor de haalbaarheidsstudie [32]is ook ingegaan op mogelijke maatregelen die getroffen kunnen worden om de 
afzet van o.a. secundaire grondstoffen, en dus ook immobilisatieproducten, te bevorderen. Genoemd worden: 
0 creëren van een apart venverkingsbudget 

in rekening brengen van de werkelijke stortkosten 
0 tarievensturing stort- enlof venverkingskosten (heffing afvalstoffenbelasting) 

heffing grondstoffen versus bonus secundaire grondstoffen 
aanbodgaranties en financiële participatie. 

Dit zijn echter allemaal mogelijke “economische” instrumenten.Het is belangrijk dat er daamaast ook aandacht is 
voor certificering en kwaliteitsborging. 

Op dit moment wordt nog geen afvalstoffenbelasting geheven bij het storten van specie, omdat de term “reinigbaar” 
nog niet geoperationaliseerd is. Als deze heffing wel wordt toegepast, zal dit zeker de aandacht voor alternatieven 
voor storten vergroten. 

Om de verantwoorde toepassing van immobilisaten te stimuleren, zijn in 1998 het Centrum Immobilisatie (CIM) en 
de Stichting Klasse 4 opgericht. Stichting Klasse 4 is opgericht door een aantal bedrijven die zich toeleggen op de 
verwerking van baggerspecie. De stichting wil het gebruik van bouwstoffen, die deels of geheel uit baggerspecie zijn 
vervaardigd promoten, en ziet de afvalstoffenheffing als een belangrijk middel hierbij. Het Centrum Immobilisatie 
(CIM) heeft zich tot doel gesteld de kennis die aanwezig is binnen overheid en bedrijfsleven te bundelen, informatie 
uit te dragen, en bij te dragen aan het opstellen van een kwaliteitsborgingssysteem. Zo hoopt zij het draagvlak voor 
toepassing van immobilisaten (waaronder immobilisaten gemaakt van baggerspecie of van residu van baggerspecie) 
te vergroten. 

5.4 Conclusies 

Op grond van de kosten schattingen kan een aantal conclusies ten aanzien van de financiële afweging worden 
getrokken. Hierbij moet echter wel worden aangetekend, dat sommige schattingen op een vrij smalle basis rusten. 

Koude immobilisatie is vooral interessant als niet te dure additieven nodig zijn, en kan dan goedkoper zijn dan 
alle specie direct storten, of zand afscheiden en het residu storten. Indien veel additieven nodig zijn, kan de 
techniek echter zelfs duurder worden dan thermisch verwerken. 
Koude immobilisatie is, doordat de totale specie verwerkt wordt, relatief duur voor de zandige specie. Voor 
dergelijke species is het financieel gezien aantrekkelijker om het zand af te scheiden, en het residu te verwerken. 
Overigens is slechts een klein deel van de sterk verontreinigde specie (klasse 111 en IV) zandrijke specie. 
Als de opbrengst van de producten van thermische immobilisatie wordt meegenomen, zijn de kosten voor 
sinteren (productie ecogrind) en smelten (productie zetstenen) vrijwel gelijk. De kosten voor productie van 
lichtgewicht kunstgrind zijn lager. 
Scheiden en vervolgens het ontwaterde residu storten kan duurder zijn dan de totale specie direct storten. Dit 
gaat niet meer op als er een heffing op het storten van baggerspecie wordt ingevoerd. 
De afvalstoffenheffing kan een sterk sturingsinstrument zijn; door de heffing in te voeren wordt een aantal 
verwerkingsketens economisch gezien concurrerend met direct storten. 
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0 De afweging wel of niet verwerken is sterk afhankelijk van de locatie van de vervuilde waterbodem ten opzichte 
van de locatie van geschikte depots en verwerkingsinstallaties. Het feit dat veel koude technieken met behulp 
van mobiele installaties uitgevoerd kunnen worden is dan een groot voordeel. 
Als door verbetering van de kristallisatietechniek producten met een hogere marktwaarde gemaakt kunnen 
worden, wordt deze techniek zeker ook interessant. Kanttekening hierbij is, dat de hoeveelheid van dergelijke 
producten die afgezet kan worden kleiner is dan voor bulkproducten als stortsteen en zetsteen. 
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6 Evaluatie en toekomstperspectief 

6.1 Typen specie die geschikt zijn voor verwerking 

lmmobilisatietechnieken zijn vooral geschikt voor de verwerking van sterk verontreinigde specie waarin zowel 
organische verontreinigingen als zware metalen aanwezig zijn, dat wil zeggen, de species die niet met andere 
(reinigings-) technieken behandeld kunnen worden. 

Bij koude immobilisatie door middel van cementering mag de specie, om een goede sterkte van het materiaal te 
krijgen, niet te veel organisch materiaal bevatten. Met name stoffen die niet in water oplosbaar zijn, zoals olie en 
vet-achtige verbindingen, hebben een negatieve invloed op de uiteindelijke sterkte van het beton (verharding stopt in 
een vroeg stadium). Om een goede sterkte te verkrijgen, mag voor veel technieken het organisch stof gehalte van de 
specie niet hoger zijn dan 10%, al zijn er ook technieken waarvan beweerd wordt dat tot 30% organisch materiaal 
nog verwerkt kan worden tot een goed product. Daarnaast wordt ook door een aantal metaalzouten de uitharding 
negatief beïnvloed, en kan door de aanwezigheid van sulfaten in de specie zwelling en afbladdering veroorzaken in 
het verharde asfaltbeton. Het beton moet voldoen aan de samenstellingseisen die in het Bsb gesteld worden voor 
organische verontreinigingen, hetgeen beperkingen oplegt aan de specie die met behulp van deze technieken 
behandeld kan worden. 

Bij thermische technieken is het gehalte aan organische contaminanten geen probleem, immers: alle organische 
verbindingen verbranden in de eerste stappen van de behandeling. Voor de productie van kunstgrind d.m.v. sintering 
mag het organisch stof gehalte niet te hoog zijn omdat het product al voor de thermische behandeling wordt 
vormgegeven. Een te hoog YO organisch materiaal gaat ten koste van de vormvastheid van het grind. Bij het procédé 
dat momenteel wordt onderzocht (zie paragraaf 3.3.3) is het organisch stof gehalte overigens geen probleem meer. 
Voor de vormgeving moet het droge stof gehalte van het invoermateriaal minstens 60% zijn. Dit kan bereikt worden 
door na de ontwatering nog verder te drogen, of door het bijmengen van toeslagstoffen als vliegas, as van 
verbranding zuiveringsslib, verontreinigde grond. 

Voor het smelten van specie worden helemaal geen specifieke eisen aan de samenstelling gesteld, het is daardoor 
ook goed geschikt voor de verwerking van residuen van andere behandelingstechnieken. Voor een goed smeltgedrag 
is het echter wel belangrijk dat het zandgehalte laag is. Gezien het feit dat voorafgaand aan de thermische 
verwerking meestal zand zal worden afgescheiden, is dit geen probleem. Om een goed kristallijn product te krijgen, 
speelt de minerale samenstelling wel een rol. Door toevoeging van stoffen als C a 0  is een goede samenstelling te 
realiseren. 

Kort samengevat zijn de koude immobilisatietechnieken vooral geschikt voor de verwerking van zandrijke en matig 
zandige, ontwaterde baggerspecie. Ook specie met een hoog gehalte aan slib of organisch stof kan mogelijk verwerkt 
worden, maar daarvoor moet wel extra cement worden toegevoegd. Specie met een gehalte organische 
verontreinigingen hoger dan de concentratie aangegeven in het Bsb komt niet voor verwerking door middel van 
koude immobilisatie in aanmerking. Ter indicatie: het gehalte minerale olie mag niet hoger zijn dan 500 mg/kg 
droge stof, terwijl een groot deel van de sterk verontreinigde specie een gehalte heeft van meer dan 1 O00 mg/kg. De 
techniek is dus vooral geschikt voor de verwerking van specie die voornamelijk verontreinigd is met zware metalen. 
Thermische immobilisatietechnieken daarentegen zijn geschikt voor de verwerking van specie die zowel organische 
als anorganische verontreinigingen bevat. In onderstaand overzicht (Overgenomen uit [36]) is dit nogmaals 
geïllustreerd, waarbij een onderscheid gemaakt wordt in specie type (korrelgrootteverdeling) en soort 
verontreiniging. 
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Tabel 6. I .  : Toepassinnsnebied immobilisatie technieken. 
II 

specie typen en soorten verontreinigingen 

Thermische immobir 
zeer zandrijk (> 80% zand) 

uitsluitend zware metalen 
minerale olie en PAK 
overige organische verbindingen 
cocktail organische en anorganische verbindingen 

matig zandrijk (zandgehalte > 50% en < 80%) 
uitsluitend zware metalen 
minerale olie en PAK 
overige organische verbindingen 
cocktail organische en anorganische verbindingen 

kleiig (zandgehalte < 50%) 
uitsluitend zware metalen 
minerale olie en PAK 
overige organische verbindingen 
cocktail organische en anorganische verbindingen 

Koude immobilisai 
zeer zandri.jk (> 80% zand) 

uitsluitend zware metalen 
minerale olie en PAK 
overige organische verbindingen 
cocktail organische en anorganische verbindingen 

matig zandrijk (zandgehalte > 50% en < 80Y0) 
uitsluitend zware metalen 
minerale olie en PAK 
overige organische verbindingen 
cocktail organische en anorganische verbindingen 

kleiig (zandgehalte < 500/) 
uitsluitend zware metalen 
minerale olie en PAK 
overige organische verbindingen 
cocktail organische en anorganische verbindingen 

roelichting: 
goed toepasbaar 
toepassing onzeker 

o o - niet toepasbaar 

Goed mogelijk niet 
toepasbaar toepasbaar toepasbaar 
itie 

O 
O 
O 
O 

0 
0 
O 
O 

O 

O 

O 

6.2 Kwalitatief vergelijk koude en thermische immobilisatie 

In onders taande  tabe l  wordt e e n  kwali ta t ief  vergelijk van de k o u d e  en thermische  immobil isat ie technieken gegeven .  
In paragraaf 6.3 w o r d e n  vervolgens  kor t  de voorde len  en nadelen  v a n  deze technieken  o p g e s o m d .  
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Tabel 6.2. : Kwalitatief veraeliik koude en thermische technieken. 

reductie gewicht/volume 

behoefte aan droging 

behoefte aan additieven 

bijmenging andere afvalstoffen 

energiebehoefte 

emissie naar oppervlakte water 

emissie naar atmosfeer 

arbeid/apparatuur 

gevoeligheid voor samenstelling 
specie 

milieuhygiënische eigenschappen 
producten; organische 
contaminanten 

mi I ieuh).giënischc eigenschappen 
producten; zware metalen 

gebruiksmogelijkheden 

kosten 

r u >  

koude immobilisatie 

veelal een toename van het volume 
en gewicht (verdunning!) door 
toeslag stoffen 
materiaal hoeft niet uitvoerig 
gedroogd te worden, voor de 
cementeringsreactie is water nodig 

veel additieven nodig, maar zijn 
voldoende aanwezig en goedkoop 

als voor een goed product 
(voldoende druksterkte) zand moet 
worden bijgemengd, kan dit 
verontreinigd zand ziin 
laag, maar de productie van cement 
kost veel energie 
alleen van de ontwatering/droging 

door hoge pH wordt ammonium 
omgezet in ammoniak (NH,) en 
vervluchtigt 
geen specialistische arbeid of 
apparatuur vereist voor de 
uitvoering van de immobilisatie. 
Aanmaken van de receptuur vereist 
veel ervaringskennis 
voor elke specie moet een apart 
recept worden aangemaakt, specie 
mag niet teveel organisch materiaal 
bevatten, en niet te veel organische 
contaminanten. 
vastlegging voomamelijk door 
fysische insluiting, producten 
moeten aan eis BsB (maximum 
gesteld voor samenstelling) 
voldoen, is probleem 
in niet vormgegeven materialen is, 
m.n. als gevolg van de hoge pH, 
uitloging van metalen een probleem 

alleen in vormgegeven toestand, 
omdat anders vaak niet aan de 
uitloogeisen van het BsB kan 
worden voldaan 

afhankelijk van type specie en aard 
verontreinigingen kan de 
verwerking goedkoper zijn dan 
storten 

thermische immobilisatie 

sterke reductie van het volume 

droging is de eerste stap in de 
behandeling, kan echter gedaan 
worden met restwarmte van de 
smelt-fase 
soms toevoeging 
smeltpuntverlagende stoffen of 
(ecogrind) paneerzand 
allerlei afvalstoffen (vliegas, as van 
verbranding zuiveringsslib, 
verontreinigde grond) kunnen 
worden bijgemengd 
hoog 

ontwatering + droging + koelwater 
+ spui rookgasreiniging 
uitgebreide rookgasreiniging vereist 
om aan normen voor uitstoot te 
kunnen voldoen 
sterk specialistische arbeid en 
kapitaalintensieve apparatuur 
vereist 

niet gevoelig, alleen voor de 
productie van Ecogrind gelden 
beperkingen t.a.v. % organisch 
materiaal en lutum 

alle organische verontreinigingen 
worden verbrand (reiniging) 

een deel van de metalen 
vervluchtigt tijdens de bewerking, 
de overige metalen worden sterk in 
de matrix vastgelegd 
op vele manieren, zowel als 
granulaadgrind in gebonden vorm, 
als vormgegeven 
(stortsteen/zetsteen) 

veel duurder dan storten, tenzij 
hoogwaardige toepassing gevonden 
wordt 
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6.3 Voor- en nadelen van de verschillende immobilisatietechnieken 

Voordelen van koude immobilisatie d.m.v. cementering zijn dat er geen specialistische arbeid of materieel nodig is, 
geen uitvoerige droging nodig is (voor cementering is water nodig) en de bindmiddelen in voldoende mate aanwezig 
en relatief goedkoop zijn. Door gebruik van verschillende additieven is de techniek tolerant voor variërende fysische 
samenstelling van de specie. Daar een toenemend cementgehalte leidt tot vergroting van het draagvermogen heeft 
het materiaal vrij ruime toepassingsmogelijkheden. 
Nadelen van deze koude technieken zijn dat er grote hoeveelheden cement nodig zijn (verdunning verontreiniging, 
toename volume en gewicht van afvalstof). Daarnaast is cement een energie-intensief materiaal. Voorbehandeling is 
noodzakelijk als de specie stoffen bevat die verhardingsprocessen vertragen (zoals sommige organische 
verbindingen). Dit geldt ook als de specie te veel organische contaminanten bevat, dan kan het product niet voldoen 
aan de eisen volgens het Bsb. 

Nadelen van de thermische verwerking zijn dat het proces veel energie kost, en dat, als gevolg van de vervluchtiging 
van een aantal verontreinigende componenten tijdens de verwerking, uitgebreide voorzieningen getroffen moeten 
worden om emissies naar de atmosfeer te beperken. Daar staat tegenover dat de technieken geschikt zijn voor niet- 
reinigbare species (cocktail van verontreinigingen), en dat het relatief hoogwaardige producten oplevert, waardoor 
niet alleen bespaard wordt op gebruik van primaire bouwstoffen, maar ook een deel van de verwerkingskosten 
gedekt wordt. 

In onderstaande tabel wordt aangegeven welke van de twee technieken het beste “scoort” op het betreffende aspect. 
Een + wil zeggen dat de betreffende techniek op dat aspect beter scoort. 

Tabel 6.3.: Scoringstabel koude en thermische technieken. 
I Asnecten I Koude immobilisatie I Thermische immobilisatie I 

I verbruik I I I 

I emissies I 

6.4 Aandachtspunten 

Knelpunten voor toepassing van deze technieken kunnen worden onderscheiden in technische knelpunten en 
financieel economische knelpunten. Technisch gezien is thermische immobilisatie een techniek die zich op 
pilotschaal al goed bewezen heeft, en die tot toepasbare producten leidt. Het kristallisatieproces kan nog verbeterd 
worden om productie van meer hoogwaardige producten mogelijk te maken, maar dit is niet echt een knelpunt voor 
toepassing van deze techniek. 
Bij de koude technieken is vooral de regelgeving ten aanzien van de beoordeling van de producten ten aanzien van 
de organische contaminanten een probleem. Veel sterk verontreinigde specie zal niet met technieken als cementering 
verwerkt kunnen worden omdat het uiteindelijke product op grond van het gehalte aan organische contaminanten 
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niet aan het Bouwstoffen besluit kan voldoen. Voor beide technieken (zowel de thermische als de koude) geldt dat er 
nog vrij weinig ervaring op praktijkschaal met deze technieken is. 

Financieel-economisch gezien vormt vooral de wens dat verwerking “budgetneutraal” dient te geschieden een 
knelpunt. Verwerking van baggerspecie mag niet meer kosten dan direct storten van de baggerspecie. Dat wil zeggen 
dat het verschil in kosten volledig gedekt moet zijn door de opbrengst van de producten. Vooralsnog is dit maar zeer 
beperkt mogelijk. Invoering van heffing op het storten van reinigbare baggerspecie zou in dit vlak de kansen voor 
deze verwerkingstechnieken kunnen vergroten. 

Momenteel wordt onderzoek verricht naar additieven die de organische contaminanten goed vastleggen in de 
cementmatrix, omdat wordt aangenomen dat als de stoffen niet uitlogen, ze ook geen bezwaar voor het milieu 
kunnen leveren. In dit kader zou het goed zijn, als er standaardtoetsen voor de bepaling van de uitloging van 
organische contaminanten worden ontwikkeld. Wellicht kan dan op termijn overwogen worden het 
bouwstoffenbesluit op dit punt aan te passen. 

Het is echter niet zo, dat, indien een immobilisaat niet voldoet aan de eisen die gesteld worden in het 
bouwstoffenbesluit, storten de enige overgebleven mogelijkheid is. Er kan dan altijd nog overwogen worden het 
materiaal toe te passen in het kader van de afvalstoffenwet. Weliswaar is dit een duurdere optie omdat de eisen die 
aan de verwerking van een dergelijk materiaal worden gesteld (isolatiemaatregelen etc.) strenger zijn, en de 
procedure voor goedkeuring is zwaarder is, waardoor hiertoe waarschijnlijk alleen zal worden overgegaan in geval 
van dwingende redenen zoals het ontbreken van stortcapaciteit. 

Er wordt momenteel een aantal kleine projecten uitgevoerd waarin nieuwe koude immobilisatie technieken worden 
getoetst, die gezien hun eenvoud zeer aantrekkelijk zijn. Mochten deze technieken inderdaad ook de mobiliteit van 
de aanwezige verontreinigende stoffen reduceren, dan is het interessant nader de toepassingsmogelijkheden (welke 
typen specie, welke graadiaard van verontreinigingen) van deze technieken te bepalen. 

Op het gebied van de thermische immobilisatietechnieken wordt de aandacht vooral gericht op de productie van 
hoogwaardige producten, om de netto verwerkingskosten te reduceren, en zo het proces economisch rendabel te 
maken. Momenteel zijn de hoge kosten nog de grootste drempel voor toepassing van deze technieken voor de 
verwerking van baggerspecie. 

Omdat er nog weinig tot geen ervaring op praktijkschaal is met inzet van deze technieken op de verwerking van 
baggerspecie, moeten de schattingen van de kosten veeleer als een indicatie beschouwd worden. Er is behoefte aan 
een betere onderbouwing van de berekening van de kosten, en aan een inschatting van de onzekerheidsmarges. 

Een punt dat tot nu toe weinig aandacht heeft gekregen, is de terugneembaarheid van producten, en de mogelijkheid 
tot ”een derde leven” voor het immobilisaat. Dit moet zeker worden meegenomen bij een vergelijk van de 
technieken. 

6.5 Toekomstperspectief 

technisch 
Momenteel wordt gewerkt aan een beslisboom voor eenvoudige verwerkingstechnieken. Op termijn kunnen de 
immobilisatietechnieken hieraan toegevoegd worden. De koude immobilisatietechnieken zullen dan met name 
geschikt zijn voor de verwerking van slibrijke en matig zandige specie, met dusdanig lage concentraties organische 
contaminanten dat het product aan het BsB zal kunnen voldoen. De thermische technieken zijn de meest aangewezen 
techniek voor de verwerking van het residu van baggerspecie na zandafscheiding en de echte probleemspecies: sterk 
verontreinigd slibrijk materiaal met zowel metalen als organische contaminanten. 
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economisch 
Afzetmogelijkheden voor immobilisatieproducten zijn theoretisch aanwezig. Met behulp van economische 
sturingsmiddelen kan de afzet van o.a. secundaire grondstoffen, en dus ook van immobilisatieproducten, bevorderd 
worden. Zo wordt bijvoorbeeld op dit moment nog geen afvalstoffen belasting geheven bij het storten van specie, 
omdat de term “reinigbaar” nog niet geoperationaliseerd is. Als deze heffing wel wordt toegepast, zal dit zeker de 
aandacht voor alternatieven voor storten vergroten. 

Toepassing in de toekomst? 

Gezien de huidige stand van ontwikkeling van deze technieken, is het belangrijk dat de verdere ontwikkelingen 
gevolgd worden, en zullen bij waterbodemsaneringen tijdens de inventarisatie en afweging tussen 
verwerkingstechnieken de immobilisatie technieken zeker als variant moeten worden meegenomen. De koude 
immobilisatietechnieken zijn dan vooral geschikt voor de verwerking van zandrijke en matig zandige species, die 
met name verontreinigd zijn met zware metalen, terwijl de thermische technieken ingezet kunnen worden voor de 
verwerking van het zwaar verontreinigde residu van de baggerspecie dat overblijft na het afscheiden van de 
zandfractie. 
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Bijlage I: Techniek beschrijvingen koude immobilisatie 

projecttitel: 
uitvoerders: 

locatie: 

samenstelling specie: 

Het Domofix procédé 
EntsotechiTechform (fysische aspecten) 
Tauw Infra Consult B.V. (chemische aspecten) 
KWS/R&E consult, POSW (projectbegeleiding) 
Monsters van baggerspecie uit een viertal Nederlandse havens (Oosterscheldehaven, 
Bruinisse; Geulhaven, Rotterdam; Malburgenhaven, Amhem; Julianahaven, Stein) en 
een drietal zuiveringsslibben en filterkoek van grondreinigingsresidu zijn gebruikt 
voor het onderzoek. 
Niet in de rapportage gegeven 

projectbeschrijving: 

In fase I van het POSW-programma is een koud-immobilisatieprocédé uitgebreid doorgelicht, en zijn zowel de 
milieuhygiënische als de civieltechnische kwaliteiten van het product onderzocht. Het Domofix procédé is een 
immobilisatietechniek gebaseerd op de toevoeging van anorganische stoffen. Als bindmiddelen worden o.a. kalk en 
Portlandcement gebruikt (in totaal 14 verschillende componenten! ! !). Voor elke specie wordt een aparte receptuur 
aangemaakt. Door toevoeging van de toeslagstoffen treedt verdunning op; de verdunning (berekend op basis van 
droge stof) varieerde in voor de vier verschillende species die in het project gebruikt zijn van 1.13 (Geulhaven) tot 
1.69 (Stein), dat wil zeggen dat voor de specie van Stein per ton droge stof specie 690 kg toeslagstoffen is gebruikt. 

Na menging met de bindmiddelen wordt onder hoge druk, in enkele minuten, circa 60% van het water uitgeperst. 
Door de hoge pH-waarde van het mengsel worden zware metalen uit de specie deels in oplossing gebracht, en met 
het perswater uit het materiaal verwijderd. Nabehandeling van het perswater is daarom noodzakelijk. Na het persen 
volgt een uithardingstijd van enkele weken. [POSW-eindrapp. Fase I, pagina 831. In onderstaand figuur is het proces 
schematisch weergegeven. 

opslag 

pers koe ken 

toeslagstoffen NH3 

afvoer 
t 

I I 

opslag 

specie 

+ p G q 4 ~ ~ j ~ + ~ + p G Z q +  aanvoer 

grof materiaal afvalwater 

Figuur 2.1. Processchema Domojìx procédé. 

Civieltechnische beoordeling product: 

Op grond van de mechanische eigenschappen (buigtrek- en druksterkte) lijkt toepassing van de producten van dit 
procédé goed mogelijk. 

Milieuhygiënische beoordeling product: 

Voor het toetsen van het immobiliserend effect van dit procédé werden zowel voor als na de behandeling de 
samenstelling en het uitlooggedrag bepaald van monsters uit de Malburgerhaven (Amhem), de Geulhaven 
(Rotterdam), de Julianahaven van Stein en de Oosterscheldehaven van Bruinisse. De resultaten zijn vergeleken met 
de normen voor niet-vormgegeven (N) en vormgegeven (V) bouwmaterialen uit het ontwerp-Bouwstoffenbesluit. 
Uit de kolomtest bleek dat de mobiliteit van koper en nikkel, en in mindere mate ook van lood en cadmium, eerder 
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toeneemt dan afneemt. Als verklaring hiervoor wordt de hoge pH genoemd, die veroorzaakt wordt door de 
toevoeging van de sterk alkalische toeslagstoffen. Het immobilisaat van de onderzochte species kan daarom niet vrij 
als N-bouwstof worden toegepast. Ook de mobiliteit van een aantal organische contaminanten (m.n. PAKS en EOX) 
is door de behandeling toegenomen. Voor het toetsen van het uitlooggedrag van zware metalen uit een vormgegeven 
bouwstof is de stand test ontwikkeld. Op basis van deze test zou het product vrij toepasbaar zijn als V-bouwstof. 
Volgens het ontwerp Bouwstoffenbesluit moet voor toepassing van het materiaal het product echter zowel aan 
uitloogeisen voor zware metalen als aan samenstellingseisen voor organische verbindingen voldoen. Daarom zijn de 
mogelijkheden voor toepassing gering. De mogelijkheden voor toepassing als vormgegeven bouwstof worden groter 
als voorafgaand aan het immobilisatieproces een voorbehandelingsstap wordt uitgevoerd als extractie of thermische 
reiniging. 

Een overzicht van de categorie-indeling voor de behandelde monsters baggerspecie is gegeven in onderstaande tabel 
[overgenomen uit POSW 1.19, pagina 381: 

materiaal samenstelling kolomtest standtest toepassings- 
mogelijkheden 

metalen organische 
parameters 

Bruinisse N3iV2 >N3/V2 N3 (Cu,Ni) V1 v 3  
Geulhaven N3iV2 >N3/V3 N1 v1 v 3  
Malburgen >N3/>V3 N3/V2 N3 (Cu, Pb) V1 nee 
Stein >N 3 />V3 >N 3 l- N3 (Cu) V1 nee 

Bij de kolomtest blijkt met name de uitloging van de metalen koper en nikkel, en in mindere mate lood, te hoog te 
zijn voor toepassing. Ten aanzien van de samenstelling vormen met name de hoge concentraties organische 
contaminanten een probleem. 

Een gedetailleerde karakterisering van het slib (Y0 organisch materiaal, fractieverdeling, concentratie sulfiden etc.) 
ontbreekt. Mogelijk kan hieruit een verklaring gedestilleerd worden t.a.v. het wisselende uitlooggedrag. Daarnaast is 
opvallend dat niet alleen de pH van het eluaat sterk stijgt, maar ook de EC van het eluaat door de behandeling sterk 
toeneemt. Dit is calcium dat bij de testen vrijkomt uit de toegevoegde bindmiddelen. 

Literatuur: 

Immobilisatie-effect Domofix-procédé op uitlooggedrag baggerspecie. K.J. Braber en R.F. Duzijn (Tauw Infra 
Consult B.V.) 1990. POSW rapport fase I deel 19, RIZA rapport nr. 91072. 
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-- 

locatie: 
samenstelling specie: 

projecttitel: 
uitvoerder: 

I Vandofix koudimmobilisatieprocédé; zand-cement stabilisatie 
I gemeente Den Helder en Milieutechniek van de Vries en van de Wiel 

Y 

V.O.F. 't Oost, Den Helder 
zowel zandrijke als slibrijke specie is gebruikt 

projectbeschrijving: 

Het Vandofix koudimmobilisatie procédé wordt ook wel zand-cement stabilisatie genoemd. "Aardvochtige" (circa 
60-70% vocht) specie wordt gemengd met circa 10% hoogovencement en 2% polymeer. Het polymeer wordt met 
name toegevoegd voor de vastlegging van zware metalen. Deze menging wordt uitgevoerd in een mobiele installatie, 
de MOB60. Het mengsel, een soort aarde, moet binnen een paar uur verwerkt worden. Een mogelijke toepassing is 
fundering van wegen. De aarde wordt daarvoor uitgereden op het wegvak, geëgaliseerd met een schraper en 
vervolgens vastgereden met een wals. Binnen twee dagen is het materiaal vrijwel uitgehard, de definitieve 
eindsterkte wordt binnen 28 dagen bereikt. 
Om de techniek te demonstreren zijn op het terrein van 't Oost (VOF 't Oost is een publiek-private samenwerking 
tussen de gemeente Den Helder en Milieutechniek de Vries en van de Wiel uit Schagen) twee proefvakken 
ingericht. Voor één vak is een zandrijke specie gebruikt; op het moment van de demonstratie was de dag ervoor de 
tweede laag (25 cm dik) aangebracht, waarmee de totale dikte van de fundering 50 cm werd. De bovenkant zag er 
vrij schilferachtig uit; inderdaad is het product niet zo slijtvast; er moet nog een toplaag overheen met een hoger 
cementgehalte. Bij het andere vak is baggerspecie uit de van Riebeeckhaven uit Amsterdam gebruikt. Omdat dit een 
heel fijn materiaal is, moest zand bijgemengd worden om voldoende druksterkte te verkrijgen. Hiertoe is 10% 
verontreinigd zand toegevoegd aan de specie voor de behandeling. De druksterkte hiervan was uiteindelijk 2 B 3 
N/mm2 (MPa), hetgeen voldoende is voor de beoogde toepassing. De meeste species kunnen gebruikt worden, alleen 
sterk venige specie is niet geschikt. 

Het procédé is al eerder toegepast op het terrein van DSM. Het product is onderworpen aan uitloogtesten, en voldoet 
aan de normen voor metalen zoals in het bouwstoffenbesluit wordt omschreven; het is een categorie I bouwstof. 
Metaalgehaltes in de specie waren in de orde van 2000 tot 5000 ppm, en zelfs BAGA-specie zou op deze manier 
verwerkt kunnen worden. Organische contaminanten zijn echter een probleem, bij hoge concentraties organische 
verontreinigingen zal voor-reiniging van de specie noodzakelijk zijn, wat de toepassing van deze techniek al weer 
veel minder aantrekkelijk maakt. Daarom wordt gezocht naar polymeren die organische contaminanten kunnen 
vastleggen bij koud-immobilisatie procédé's. Echter, zolang voor organische verontreinigingen normering op 
totaalgehalte is gebaseerd, zal de aanwezigheid van organische verontreinigingen een struikelblok blijven voor de 
toepassing. 

Volgens een opgave van van de Vries en van de Wiel bedragen de kosten van verwerking ongeveer f60 tot f80 per 
ton invoermateriaal (dus materiaal met 60% droge stof, en al eventueel bijgemengd zand). 

Samenvattend: Het procédé levert een vrij toepasbaar product (Cat. I bouwstof), dat bijvoorbeeld gebruikt kan 
worden voor fundering van wegen. Voorafgaand aan de behandeling moet het materiaal ontwaterd worden. Het 
procédé kan niet toegepast worden indien de specie een te groot '%O organisch materiaal bevat (venige specie), of 
indien de concentratie organische verontreinigingen te hoog is. In geval van slibrijke specie moet zand worden 
toegevoegd om een goede druksterkte te bereiken. Meer gegevens over dit project, waaronder de resultaten van 
uitloogtoetsen, komen nog dit najaar beschikbaar. 

Literatuur: 

Een rapport over de resultaten van de experimenten die op V.O.F. 't Oost is in voorbereidiing (pers. comm., A. 
Pronk, de Vries en van de Wiel, mei 1998). 
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projecttitel: I Het Consolid systeem 
uitvoerder: I KWS 
locatie: 
samenstelling specie: I 

projectbeschrijving: 

Ook dit procédé is ontwikkeld voor de wegenbouw, om de draagkracht van gronden te verbeteren. De 
immobiliserende werking van het mengsel is gebaseerd op het verdichten van de bodem, en het aanbrengen van 
waterafstotende laagjes op de grotere korrels, waardoor de waterdoorlatendheid van het materiaal sterk afneemt. Het 
consolid-stabilisatie systeem bestaat uit twee componenten: Consolid 444 (vloeibaar) en Solidry (poedervormig). 

Consolid 444 is een mengsel van mono-moleculaire en polymoleculaire oppervlakte actieve stoffen, oplosmiddelen, 
emulgatoren en katalysatoren, waaronder propyleendiamine, dimethylammoniachloride en isopropanol. De pH van 
het mengsel is 5.5 - 6.5, verdund (1:lOO) heeft een C444 oplossing een pH van 4. Een belangrijk aspect van C444 is 
dat de waterfilm rond bodemdeeltjes wordt verstoord, hetgeen de agglomeratie van de fijne fractie bevordert. Dit 
schijnt een onomkeerbaar proces te zijn: “zeer kleine deeltjes klonteren samen, grotere deeltjes worden met een 
vettige laag bedekt, die waterafstotend werkt. Het middel bevat een zeer instabiele emulgator, die bij binding aan de 
bodem z’n werking verliest, en dus niet meer re-emulgeert ”. 

Solidry is een mengsel van mono-moleculaire en polymoleculaire oppervlakte actieve stoffen (o.a. alcylamines, 
dimethyl ammonia chloride, polyacrylaten) en “reactanten”. Het bestaat voor meer dan 96% uit fijnkorrelig cement 
en kalkhydraat, de overige 4% van het mengsel is van organische aard. Solidry versterkt de cohesieve krachten van 
de grond en vermindert de capillariteit. Het wateropnemend vermogen van de grond wordt sterk gereduceerd. 

Literatuur: 

Het Consolid systeem; Het grondverbetering systeem voor grondwerk en wegenbouw. Consolid-brochure. 

Onderzoek naar een aantal eigenschappen van baggerslib klasse vier behandeld met het Consolid systeem als 
grondverbetering. KWS, oktober 1996. 

Milieutechnische aspecten van Consolid; een samenvatting van onderzoeken uitgevoerd op Consolid of daarmee 
vervaardigde bouwstoffen in het kader van het milieu. KWS, oktober 1997. 
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projecttitel: I Ton-aarde 
uitvoerder: I DWW 
locatie: I Rotterdamse haven 
samenstelling mecie: I vragen aan Wim Polderman! 

projectbeschrijving: 

Ton-aarde is klei (kaoliniet), gewonnen in Kassel (Duitsland), waarschijnlijk betreft het de minder zuivere 
mineralen, die niet geschikt zijn voor de porselein fabricage. Kaoliniet heeft slechts heel geringe krimp/zwel 
eigenschappen, een belangrijk deel van de werking is dan ook waarschijnlijk toe te schrijven aan het dichten van de 
poriën. Verder heeft het kaoliniet een licht waterbindend vermogen. Daarnaast wordt de afbraak van organisch 
materiaal geremd, door de inkapseling door de kleimineralen. De pH verandert weinig door de toevoeging van de 
ton-aarde, daardoor is de uitloging, vergeleken met andere koude immobilisatietechnieken, gering. De uitloging 
neemt in ieder geval niet sterk toe, hetgeen vaak wel wordt waargenomen bij cementeringstechnieken. 

De techniek wordt toegepast bij de aanleg van de infrastructuuur van een baggerspeciedepot in Bremen, Duitsland, 
en er is recentelijk een onderzoeksproject van start gegaan, waarbij 6 m3 slib uit de Rotterdamse haven, vanuit het 
rijpingsdepot, naar Duitsland wordt gebracht voor onderzoek, aanmaak van een recept, en menging met de 
toeslagstoffen. Het product zal daar worden onderzocht op z’n fysische kwaliteiten (stabiliserende effecten), en voor 
het chemisch onderzoek (milieueffecten) is opdracht verleend aan IWACO/ECN. Het project zal eind dit jaar worden 
afgerond, en dan mogelijk een vervolg op grotere schaal krijgen. 

Literatuurheferenties: 

persoonlijke communicatie, Wim Polderman, 1998. 
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Bijlage 11: Praktijkervaringen met thermische immobilisatie 

projecttitel: verbrandings- en immobilisatieproeven van baggerspecie (Malburgerhaven) en 
Flotatieresidu (Tolkamer) 

~ 

locatie: I Arnhem 
samenstelling specie: I De Malburgerhaven bevat slibrijke specie, met 12% organisch stof. De Tolkamer 

~~ 

bevat matig zandrijke specie. Het flotatieresidu hiervan is natuurlijk veel fijner, en 
heeft een heel hoog organisch stofgehalte (56%) 

projectbeschrijving: 

De Malburgerhaven is zeer sterk verontreinigd met zware metalen en in mindere mate met organische 
verontreinigende stoffen. De specie uit de Tolkamer bevat voornamelijk olie, PAK'S, en enkele zware metalen, 
waaronder arseen. Deze stoffen worden tijdens het flotatieproces geconcentreerd in een residu, dat een hoog gehalte 
organisch stof heeft. Het residu is ontwaterd tot circa 50% droge stof. 
Voor beide materialen is gezocht naar een bruikbare verwerkingstechniek, waarbij de eerste stap verbranding zal zijn 
in een wervelbedoven. Vervolgens moeten de asresten geïmmobiliseerd worden, met als doel de productie van nuttig 
toepasbare producten. Daarvoor zijn drie methoden getest: 
0 Koude immobilisatie door middel van cementering volgens het UTR-procédé (steenachtig product, toegepast als 

bouwstof in de mijnbouw) 
sintering van de asresten (keramische verwerking in bakstenen) 
verglazing van de asresten (productie van granulaat of basaltblokken) 

Opvallend bij het UTR-proces is de grote hoeveelheid toeslagstoffen (60-80%) die nodig is. Dit is nodig omdat voor 
de toepassing (in de mijnbouw) het product een heel hoge druksterkte moet hebben. Daar staat tegenover dat de 
emissies naar de atmosfeer en de hoeveelheid geproduceerd afvalstof bij deze verwerking te verwaarlozen zijn, en 
dat het energieverbruik gering is. Als het proces in zijn geheel bekeken wordt (dus inclusief de verbranding van het 
slib), zullen de verschillen met de andere technieken waarschijnlijk kleiner zijn. 

Bij de keramische verwerking van de asresten wordt klei bijgemengd (30-60%), waarna het materiaal in de vorm 
geperst wordt, en vervolgens bij 1150 "C wordt afgebakken. Door deze temperaturen zullen veel metalen 
vervluchtigen, waarbij het type oven ook nog een rol speelt (een reducerende atmosfeer zal tot een sterkere 
vervluchtiging van de metalen leiden). 

Voor het smelten worden de asresten gemengd met C a 0  (30-50%). Hiervoor kunnen ook kalkhoudende afvalstoffen 
gebruikt worden. Het mengsel wordt gesmolten bij een temperatuur van 1550 "C. Als de smelt snel gekoeld wordt, 
ontstaat slakkenzand. Een andere methode is toevoegen van magnetiet (Fe,O,, om de kristallisatie te bevorderen), en 
vervolgens langzaam koelen, zodat een goed kristallijn product ontstaat. Bij deze immobilisatietechniek ontstaan de 
nodige afvalstoffen: rookgasreinigingsresidu en zuiveringsslib van de afvalwaterverwerking. Daarnaast treedt, door 
de hoge temperaturen nog sterker dan bij het keramisch procédé, vervluchtiging van zware metalen op. Tevens is het 
energieverbruik het hoogst van deze drie technieken. 

De producten zijn zowel civieltechnisch als milieuhygiënisch beoordeeld. Het product van het UTR-procédé voldoet 
qua druksterkte aan de (Duitse ) eis voor zandcement. Opvallend is echter dat de sterkte bij gebruik van as van 
flotatieresidu weer enigszins af neemt na een paar dagen. De stenen, gemaakt bij het keramisch procédé, voldoen aan 
de normen voor de druksterkte van binnen en buitenmuren (NEN 2478). De smeltproducten moesten nog getoetst 
worden op hun fysische eigenschappen. 
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De uitloging is onder andere bepaald d.m.v. een standtest, zoals is voorgeschreven voor vormgegeven materialen. 
Bij de keramische producten vormt arseen een obstakel voor de toepassing: bij gebruik van baggerspecie wordt de 
emissienorm (voor toepassing als categorie I bouwstof) voor arseen met een factor 2 overschreden. In de 
smeltslakken is de emissie heel laag, van beide materialen zijn de smeltproducten vrij toepasbaar als vormgegeven 
bouwstof. Ook de UTR producten voldoen voor alle elementen aan de normen voor vrije toepassing, al doen de 
resultaten van de toets vermoeden dat op termijn de uitloging zal toenemen tot waarden boven de gestelde norm. 

chemische karakteristieken producten 

De vastlegging van zware metalen in kristalroosters is het grootst voor de keramische producten. De vastlegging in 
het smelt-product is vrij slecht, zelfs geringere vastlegging dan in UTR-procédé. In het rapport wordt als argument 
hiervoor de geringe kristallisatie gegeven; in glas zijn de metalen niet in een rooster vastgelegd. 

De maximale beschikbaarheid is ongeveer gelijk voor het sinteren en het smelten (arseen daargelaten), en duidelijk 
hoger voor de UTR-producten. Deze toets kan beschouwd worden als een “worst case” inschatting voor de 
toepassing als vormgegeven materialen, en kan dus een indicatie geven van de toepassingsmogelijkheden. Bij de 
smeltproducten is de maximale beschikbaarheid zeer laag, alleen koper is een mogelijk probleem. Bij de keramische 
producten is de uitloging van arseen een probleem. De producten van het UTR-procédé vertonen heel sterke 
uitloging in deze toets. 

De uitloging is ook bepaald d.m.v. een standtest, zoals is voorgeschreven voor vormgegeven materialen. Bij de 
keramische producten vormt arseen inderdaad een obstakel voor de toepassing: bij gebruik van baggerspecie wordt 
de emissienorm (voor toepassing als categorie I bouwstof) voor arseen met een factor 2 overschreden. In de 
smeltslakken is de emissie heel laag, van beide materialen zijn de smeltproducten vrij toepasbaar als vormgegeven 
bouwstof. Ook de UTR producten voldoen voor alle elementen aan de normen voor vrije toepassing, al doen de 
resultaten van de toets vermoeden dat op termijn de uitloging zal toenemen tot waarden boven de gestelde norm. 

Op basis van deze bevindingen blijkt dat alleen voor de keramische producten enige beperkingen zijn als gevolg van 
de uitloogbaarheid van arseen, en dat de overige geteste producten vrij toepasbaar zijn als categorie I bouwstof. Wel 
moeten de smeltproducten nog getoetst worden op hun fysische eigenschappen. 

Literatuur 

Verbrandings- en immobilisatieproeven van verontreinigd havenslib en flotatie-concentraat, Hollandia-Hölter VOF, 
september 1995 

Verbrandingsproeven met baggerspecie en flotatie residu in een wervelbedoven. CSO, oktober 1995 

Haalbaarheidsonderzoek proefsanering Malburgerhaven, CSO, september 1992 

Verbrandings- en immobilisatie proeven van baggerspecie en flotatie residu, samenvattend eindrapport, CSO, 
oktober 1995. 

Immobilisatie verontreinigde baggerspecie, seminar 17 januari 1996, Utrecht. Georganiseerd door RWS-dir Oost- 
Nederland en POSW. 

66 



projecttitel: 
uitvoerder: 

locatie: 
samenstelling specie: 

projectbeschrijving: 

pilotsanering Nieuwe Merwede 
In opdracht van POSW is het project uitgevoerd door Heijmans Milieutechniek 
b.v.,Gemco engineers b.v., en Techno Invent V.O.F.. De processen en 
milieueffecten die optraden als gevolg van de sanering en de verwerking van de 
specie zijn onderzocht door CSO. De eindrapportage is opgesteld door DHV Milieu 
en Infrastructuur. 
kribvak Nieuwe Menvede 
klasse 4 specie (zowel metalen als PAK'S en PCB's) met 28% lutum, 54% zand en 
10% organische stof. 

Tijdens de sanering van een kribvak in de Nieuwe Menvede is een volledige saneringsketen, met daarin opgenomen 
thermische immobilisatie, op praktijkschaal getest. Het slib (klasse 3 / 4) bevatte een cocktail van organische 
verontreinigende stoffen en zware metalen, en komt daarom in aanmerking voor verwerking met behulp van 
thermische immobilisatietechnieken. 
Hoofddoelen van dit onderdeel van de pilotsanering waren: 

Het beproeven van een thermische immobilisatietechniek in een volledige saneringsketen 
Het verkrijgen van inzicht in de relevante technische, milieuhygiënische en financieel economische aspecten van 
het proces 
het verkrijgen van inzicht in de toepasbaarheid van de ontstane bouwstoffen; in het project werd gestreefd naar 
de productie van een immobilisaat dat toepasbaar is als kunstbasalt voor dijkbekleding, en dat voldoet aan de 
milieuhygiënische eisen zoals die gesteld zijn in het ontwerp bouwstoffenbesluit. 

De verwerking van de specie (943 m3 in situ specie) is in drie onderdelen gesplitst [POSW 11.241: 
0 de voorbewerking (verwijdering van de grove bestanddelen, zandscheiding door middel van cyclonage, 

indikking en mechanische ontwatering van het slib tot circa 60% droge stof) 
0 droging en pyrolyse . De droging is in twee stappen uitgevoerd: eerst is in een trommel oven bij 120°C gedroogd 

tot een droge stof gehalte van 85%, daarna is het materiaal in een draaitrommeloven bij 230°C verder gedroogd. 
Dit resulteerde in 465 ton gedroogd materiaal (95% droge stof). 

0 smelten en kristalliseren. 

Uiteindelijk is ongeveer 70% van het gedroogde slib in het basalt terecht gekomen. Voor een deel in zetstenen, de 
rest in granulaat. Een groot deel van de in de specie aanwezige verontreinigende stoffen is niet meer aanwezig in het 
basalt: alle organische verbindingen zijn vervluchtigd dan wel afgebroken, en alle vluchtige metalen zijn grotendeels 
verdampt en afgevangen. Alleen chroom en koper zijn in het basalt achter gebleven. De producten zijn getoetst aan 
het interim-IPO beleid en voldoen aan de milieuhygiënische en civieltechnische eisen die er aan gesteld worden 
[POSW I1 eindrapport]. 
De zetstenen zijn toegepast als dijkbekleding in de haven bij Woudrichem. 

Literatuur: 

Pilotsanering Kribvak Nieuwe Menvede; eindrapportage monitoring en evaluatie. DHV, 1997. POSW rapport fase 2 
deel 24. 
Pilotsanering Nieuwe Menvede; Processen en Milieueffecten. CSO, 1998. POSW rapport fase 2 deel 25. 
Pilotsanering Nieuwe Merwede; Thermische immobilisatie van baggerspecie. HGT combinatie, 1998. POSW 
rapport fase 2 deel 25 
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Bijlage 111: Schatting van de hoeveelheid energie nodig voor thermisch 
immobiliseren van verschillende typen specie 

Verbranden' 

1 O0 

2000-3000 
2500-3500 

In POSW 11.4 wordt een schatting gegeven van de hoeveelheid energie die vereist is voor verbranding en voor 
thermisch immobiliseren van baggerspecie. Bij deze schatting is de energie voor de voorbehandeling (afscheiden 
van zand, ontwateren) niet meegenomen, dit is echter verwaarloosbaar ten opzichte van de hoeveelheid energie die 
nodig is voor het thermische deel van het proces. 

sinteren 
(productie kunstgrind) 
zandrijk slibrijk 
20 50 803 

730' 1800' 2900 
4800 4800 4800 

Voor de berekening van het energieverbruik voor verschillende typen species is een aanname gedaan t.a.v. de 
capaciteit van de installatie en het % van de specie (droge stof) van de specie die met de techniek behandeld wordt. 
Op basis van gegevens uit POSW 11.4 (de vetgedrukte getallen in onderstaande tabel) zijn de overige schattingen van 
het energieverbruik gemaakt. Voor het sinteren is uitgegaan van een installatie die 160.000 ton droge stof slibrijke 
baggerspecie per jaar verwerkt, voor het smelten is uitgegaan van een installatie die 40.000 ton matig zandige specie 
per jaar verwerkt. Er is gecorrigeerd voor organisch stofgehalte van de specie en de hoeveelheid toeslagstoffen die 
mee verwerkt wordt. Bij een installatie met een grotere capaciteit kan het energie verbruik nog iets worden 
teruggedrongen. 

Bij verbranden van de specie wordt de volledige hoeveelheid specie, na mechanische ontwatering, verwerkt. De 
schatting van 2000 tot 3000 MJ/ton droge stof baggerspecie geldt voor verwerking van baggerspecie met 55% droge 
stof, in een installatie met een verwerkingscapaciteit van 25.000 ton ds/jaar. 

De schatting voor sintering van baggerspecie tot Ecogrind is gegeven voor een specie waarvan slechts 20% zand kan 
worden afgescheiden. Verwerking in een installatie met een capaciteit van 160.000 ton ds/jaar geeft dan een 
energieverbruik van 4800 MJ/ton product, en 2900 MJ/tds baggerspecie. 
Verwerking van de slibrijke specie (80% verwerkt) kost 2900 MJ/tds baggerspecie. Per ton ingevoerd residu is dit 
100/80*2900 = 3625 MJ/tds residu. In geval van een meer zandrijke specie (meer zand afgescheiden voor 
behandeling) is de energiebehoefte dan: 
in geval van 50% verwerken: 50/100*3625 = 1800 MJ/tds baggerspecie 
in geval van 20% verwerken: 20/100*3625 = 730 MJ/tds baggerspecie. 

Eenzelfde schatting kan worden uitgevoerd voor het smelten. Als uitgangspunt is hiervoor genomen de verwerking 
in een installatie met een capaciteit van 40.000 ton ds/jaar. De energiebehoefte per kg product in deze installatie is 
8200 MJ/tds product, per ton droge stof baggerspecie wordt 3800 MJ verbruikt, als 50% van de specie verwerkt 
wordt. Per ton droge stof ingevoerd residu is het energieverbruik dus 100/50*3800 = 7600 MJ. 
in geval van 80% verwerken: 80/100*7600 = 6100 MJ/tds baggerspecie 
in geval van 20% verwerken: 20/100*7600 = 1500 MJ/tds baggerspecie. 
De resultaten van deze schattingen zijn in onderstaande tabel samengevat: 

Tabel 2. Energieverbruik thermische processen voor immobilisatie van verontreinigingen in baggerspecie. 

I t w e  sDecie 
% thermisch verwerkt 

smelten 

slibrijk 

-1 
3800 6100 

') geschatte waarde, voor verwerking d.m.v. thermisch reinigen van baggerspecie met 55% droge stof [21]. 
') MJ per kilo droge stof baggerspecie, dus inclusief het zand! 
''De vetgedrukte getallen zijn afkomstig uit [21] en dienden als basis voor de overige schattingen. 
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Bijlage IV: Berekening kosten totale verwerkingsketen voor verschillende 
typen baggerspecie 

%<63pm % org. stof 

van droge stof van droge stof 
(massafractie) (massafractie) 

zandrijk 20 2 
Matig zandig 50 7 
Slibriik 70 1 1  

invloed specie type 

% droge stof situ droge stof slibgehalte 

van situ specie ton/m3 situ tds /mj  tds/m3 
(massafractie) specie 
75 1.86 1.40 0.28 
45 1.37 0.62 0.3 1 
35 1.26 0.44 0.3 I 

dichtheid gehalte per m3 per m3 

De informatie over kosten van verwerkingstechnieken is voor een aantal technieken bekend als kosten per 
ton droge stof, voor andere technieken als kosten per m3 baggerspecie. Daarnaast hangen voor een aantal 
technieken, en zeker voor ketens van technieken waarbij slechts een bepaalde fractie van de specie 
verwerkt wordt, de kosten sterk af van de samenstelling van de specie. Om technieken te kunnen 
vergelijken, moeten de kosten op een zelfde basis (hetzij per ton droge stof, hetzij per m3 situ specie) 
worden uitgedrukt. Daartoe moeten dus kosten per m3 omgerekend kunnen worden naar kosten per ton 
droge stof (of omgekeerd). De situ dichtheid (ton/m3) en het droge stof gehalte (tds/m3) hangen sterk af 
van het slibgehalte en het organische stof gehalte van de specie. 

Om een beeld hiervan te geven, zijn in onderstaande tabel voor drie verschillende species (zandrijk, matig 
zandig en slibrijk). De eerste drie kolommen van onderstaande tabel (het slibgehalte als percentage van 
de droge stof < 63 pm, het percentage organisch stof, en het droge stof gehalte van de situ specie) zijn 
ervaringsgegevens. Hieruit kunnen de situ dichtheid, het droge stof gehalte per m3 en het gehalte slib (in 
tds/m3) berekend worden. 

berekening situ dichtheid en droge stof gehalte 

Voor de berekening van de situ dichtheid zijn de volgende dichtheden aangenomen: 
dichtheid organische stof (Porg) 1.55 ton/m3 
dichtheid minerale fractie (Pmin) 2.65 ton/m3 
dichtheid water ( ~ ~ 2 0 )  1 .OO ton/m3 

Een ton slibrijke situ specie bevat 35% droge stof (350 kg), van die 350 kg droge stof is 11% (38,5 kg) 
van organische aard. 
Dat wil zeggen dat 1 ton natte situ specie 3 11,5 kg mineralen bevat, 38,5 kg organische stof, en 650 kg 
water. Het volume van 1 ton situ specie is dan te berekenen: 

Volume = massa w a t e r / p ~ 2 0 +  massa mineraal/pmin+ massa organisch/porg. 
= 0.650/1 + 0.3 1 15/2.65 + 0.0385/1.55 = 0.792 m3 

De natte dichtheid van deze slibrijke specie is dan: 1/0.792 = 1.26 ton/m3 

Met behulp van deze gegevens kan vervolgens ook de hoeveelheid droge stof per m3 situ specie en het 
gehalte slib in tds/m3 berekend worden. 
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De gegevens van deze drie species zijn vergeleken met data uit de HGVB en data van het SCG. In 
onderstaande figuur is daar een overzicht van gegeven. De slibfractie blijkt een heel belangrijke factor 
voor de dichtheid en het droge stof gehalte van de specie: met toenemend slibgehalte nemen zowel de 
situdichtheid als het droge stofgehalte van de specie af. Daarom is door middel van lineaire regressie een 
relatie afgeleid voor deze twee parameters met de fractie slib: 

de situ dichtheid: 
het droge stof gehalte: Pdroog = 1.457 - 1.504 * fractie slib 

Psitu = 1.898 - 0.946 * fractie slib 

Deze relaties zijn ook in de figuur aangegeven, en zijn gebruikt voor de omrekening van kosten per m3 
naar kosten per ton droge stof en vice versa. 

situ dichtheid en droge stofgehalte van baggerspecie 

I O 

0- 

0 -  

open symbolen: situ dichtheid (ton/m;l! 
gesloten symbolen: gehalte droge stofper m3 (tds/m3) 
cirkels: data POSW (hans Rienks, pers. comm, en HGVB) 
driehoeken: data SCG 

Berekening kosten voorbehandeling van thermische verwerking 

Bij thermische verwerking van de baggerspecie wordt alleen de fijne fractie met de thermische techniek 
behandeld. Voorafgaand aan deze behandeling wordt het zand afgescheiden. De fijne fractie moet 
vervolgens ontwaterd worden. Eventueel kan de zandfractie nog nabehandeld worden door middel van 
polishing; de extra kosten hiervoor bedragen circa f14-20,= per ton zand. Dit houdt in dat de kosten voor 
de voorbehandeling (afscheiden van de zandfractie en ontwateren van het residu) tussen de f37,= en f56 
,=/tds zullen liggen. Deze getallen zijn gebaseerd op de informatie gegeven in tabel 4.1 van POSW 11.13; 
waarin de kosten worden gegeven in hfl/tds: 
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specie type 

A (80% ds > 63 pm) 
B (50% ds > 63 pm) I46 

kosten in hfl/tds 
classificatie, met ontwateren 
residu tot 50% ds (steekvast) 
37 

classificatie, met ontwateren 
en polishing zandfractie 

zandrij k 

Slibrij k 
Matig zandig 

48 
56 

,1 

YO < 63 pm 

van droge stof 
(m assafract ie) 
20 1.71 
50 1.43 
70 1.24 

situ dichtheid 

ton/m3 situ specie 

Deze kostengetallen zijn gebaseerd op praktijkervaringen met een installatie voor natte scheiding 
(hydrocyclonage) met een capaciteit van 200.000 tddjaar, waarbij de residustroom mechanisch ontwaterd 
wordt. Behandeling van het afvalwater in een waterzuiveringsinstallatie is bij de kostenberekening 
meegenomen. Voor schatting van de kosten van voorbehandeling voor andere species is aangenomen dat 
er een lineaire relatie tussen het slibgehalte en de kosten voor classificatie en ontwateren bestaat, en dat er 
geen nabehandeling van het afgescheiden zand (polishing) nodig is. Met behulp van het droge stofgehalte 
kunnen de kosten van de voorbehandeling vervolgens ook worden omgerekend naar kosten per situ m3 : 
(hfl/m3 )= (hfl/tds)* (tds/m3) 

scheiden + 
ontwateren 

37 
46 
52 

Berekening kosten van de totale venrerkingsketen 

sinteren smelten sinteren smelten 
totale keten totale keten 

511 67 882 104 
128 167 174 213 
179 234 23 1 286 

Per behandelingsstap kunnen nu de kosten berekend worden. Hierbij moet er rekening mee gehouden 
worden, dat sommige behandelstappen slechts op een deelstroom van de specie worden uitgevoerd. 
Hieronder zijn de kosten berekend voor drie typen specie, waarbij voor elk type specie de situ dichtheid 
en het gehalte droge stof berekend zijn op basis van de in paragraaf IV. 1 afgeleide relaties. In hoofdstuk 5 
worden de kosten grafisch weergegeven voor de hele range aan species, tussen zandrijk en slibrijk in, 
deze kosten zijn op dezelfde wijze berekend. 

Tabel: karakterisatie suecietvuen voor berekening kosten verwerking. 
v 

1 droge stof gehalte 
per m3 
tds/mj 

1.16 
0.70 
0.40 

Voor deze drie typen specie zijn de kosten per ton droge stof baggerspecie als volgt: 

type specie 

zandrijk 
matig zandig 
slibrijk 

slibgehalte 1 Der m3 

I tds/mj 

0.23 
0.35 
0.28 

Toelichting: 

1. Sinteren kost f255,=/tds invoermateriaal, per ton droge stof specie zal van de zandrijke specie slechts 
0.2 ton slib op deze wijze verwerkt worden, dit kost 0.2 * 255 = f5l ,=.  
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2. De totale keten van verwerking van zandrijke specie (scheiden + ontwateren + sinteren) zal dan 37 + 

Op een zelfde wijze zijn de overige getallen verkregen. 
51 = f88,= per m3 kosten. 

type specie scheiden + sinteren smelten 
ontwateren 

zandrij k 43 591 77 
matig zandig 32 90 118 
slibrij k 21 72 95 

Doordat per ton droge stof met het toenemen van het slibgehalte een steeds grotere fractie thermisch 
verwerkt wordt, nemen de kosten per ton droge stof baggerspecie sterk toe met toenemend slibgehalte. 
Per m3 situ specie wordt deze relatie anders, omdat hier ook het gehalte droge stof per m3 een grote rol 
gaat spelen: het droge stof gehalte per m3 situ specie neemt sterk af met toenemend slibgehalte van de 
specie. Dit resulteert in de volgende schatting van de kosten per m3 situ specie: 

sinteren 
totale keten 

1022 
122 
93 

Tabel kosten (hJ) verwerking per m3 situ specie: 

smelten 
totale keten 

120 
150 
116 

Toelichting: 

1.  Sinteren kost f255,=/tds invoermateriaal, per m3 situ zandrijke specie zal 0.23* ton slib op deze wijze 

2. De totale keten van verwerking van zandrijke specie (scheiden + ontwateren + sinteren) zal dan 43 + 
verwerkt worden, dit kost 0.23 * 255 = f59,= 

59 = f102,= per m3 kosten. 
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