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VOORWOORD 

Bij de pilotsanering Nieuwe Merwede is de uitvoering vergezeld door een onderzoek naar de processen en 
milieueffecten welke optraden als gevolg van de pilotsanering. Dit onderzoek is na een voorselectie 
ondergebracht bij CSO, Adviesbureau voor milieuonderzoek. Het project werd inhoudelijk begeleid door de 
projectgroep Pilotsanering Nieuwe Merwede. Formeel werd het project begeleid door ir. P-P. A. van Meel 
(RWS-Bouwdienst) alsmede ir. G.N.M. Stokman en ing. F.M. Schotel (RWS-RIZA). 

Zowel effecten op locatie (de te saneren bodem), als bij het baggeren en bij het verwerken zijn bestudeerd. 

Uit de conclusies komt naar voren dat op zich de doelstellingen van de pilotsanering gehaald zijn. Deze 
waren in het kort: 

milieuvriendelijk baggeren, 
0 verwerken verwijderd materiaal tot categorie I bouwstof, 
0 opleveren van een schone bodem. 

Wel worden bij de conclusies vraagtekens gezet bij de keuze voor de locatie. Voor de sanering was de 
beïnvloeding van de grondwaterkwaliteit als de uitloging naar oppervlakte water op zich beperkt. Dit mede 
omdat het vervuilde materiaal veel klei bevatte. 
Volgens CSO zal in de praktijk een hoger (kosten) rendement gehaald kunnen worden bij aanmerkelijk 
zandiger materiaal en bij vervuild materiaal dat qua uitloging een groter milieurisico vormt. 

Op zich zijn deze laatste opmerkingen juist. Bij een pilotsanering in het kader van het POSW programma is 
het streven echter gericht op het (liefst zo succesvol mogelijk) demonstreren van nieuwe sanerings-of 
verwerkingsketens en niet om een zo optimaal mogelijke sanering te bewerkstelligen. 

Het rapport geeft naar de mening van de projectgroep Pilotsanering Nieuwe Merwede een goed 
monitoringsoverzicht van deze pilotsanering in het kader van POSW Fase 11. 

Namens het Advies- en Kenniscentrum Waterbodems van Rijkswaterstaat 

ing. F.M. Schotel 
Lelystad, maart 1998 
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CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN 

Bij de tweede pilot-sanering (kribvak Nieuwe Merwede) is door CSO in opdracht van POSW een milieu- 
effect analyse uitgevoerd. In het kribvak is een pakket ernstig verontreinigd slib aanwezig tot maximaal 4.5 
meter diepte. De uitloogbaarheid van het slib is zeer laag, maar gezien de concentraties aan arseen en PAK'S 
in het poriewater kan verspreiding naar het grondwater niet worden uitgesloten. Uit indicatieve resultaten 
van bio-assays blijkt dat het aanwezige sediment ernstig toxisch is, maar de bio-assays op 10 
sedimentmonsters geven geen eenduidige dosis-effect relaties. 

De pilot-sanering had als doel ervaring op te doen met de aanpak van saneringen in het Beneden-rivierenge- 
bied en met thermische immobilisatie van baggerspecie. Ecologisch herstel van het kribvak geldt als één 
van de neven-doelstellingen. 
Vooraf zijn de mogelijke verwijderingsvarianten niet systematisch vergeleken (geen saneringsonderzoek). 
Gekozen is voor een sanering waarbij de bovenste 1.5 meter van het ernstig verontreinigde sediment 
verwijderd en vervolgens een laag afdekzand wordt aangebracht. In de oeverzone is, door aanwezigheid van 
een waardevolle rietkraag, geen slib verwijderd. Belangrijkste milieu-doelstellingen van de sanering waren: 

uitvoeren van een milieuvriendelijk baggerwerk met een hoge nauwkeurigheid en een minimale 
vertroebeling en mors; 

0 verwerking van baggerspecie tot nuttig toepasbare categorie I bouwstoffen met thermische 
immobilisatie; 

0 oplevering van een schone waterbodem , zodat ecologisch herstel mogelijk is. 

Belangrijkste conclusies van de milieu-effecten van de pilot-sanering en aanbevelingen voor grootschalige 
uitvoering zijn: 

Effecten op lokatie 

Op basis van de lage uitloogbaarheid en de niet eenduidige toxische effecten van de in-situ specie is de 
vraag naar de saneringsurgentie en milieu-doelstelling van de sanering gerechtvaardigd. 

Met de sanering is, door het aanbrengen van een zandlaag, een schone tot licht verontreinigde 
waterbodem opgeleverd (klasse O tot 2). Uit de bio-assays blijkt dat de opgeleverde waterbodem niet tot 
matig toxisch is. 

De sanering heeft vermoedelijk weinig effect gehad op de (lange termijn) verspreiding van 
verontreinigingen naar het grondwater en oppervlaktewater. 

De lange termijn-effecten (verspreiding naar oppervlaktewater en toxiciteit) zijn afhankelijk van de 
kwaliteit van het slib dat op de aangebrachte zandlaag zal sedimenteren. Uitgaande van de huidige 
sedimentkwaliteit is de verwachting dat het kribvak in de toekomst klasse 2 slib behouden, maar door 
lokaal transport (erosie van omliggende waterbodem) kan de lokatie mogelijk herverontreinigd raken 
met klasse 4 slib. 

Aansluitend op de pilot-sanering is het aan te bevelen een monitoring-programma uit te voeren, gericht 
op: 
- grondwaterkwaliteit, aangezien een sterk verontreinigd slibpakket is achtergebleven; 
- snelheid van aanslibbing en de kwaliteit van dit slib om inzicht te krijgen in het rendement van het 

toepassen van een schone afdeklaag. 

Voor onderbouwing van de uitvoering van de sanering van de Nieuwe Merwede en het achteraf toetsen 
van het bereikte resultaat is het aan te bevelen vooraf enkele saneringsvarianten te vergelijken. 
Belangrijke variabelen hierbij zijn de baggerdiepte en de effecten van het aanbrengen van schoon 
afdekzand. Ter onderbouwing hiervan is een gedetailleerder inzicht in de bodemopbouw, de dikte 



verontreinigde sliblaag, het verspreidingsrisico (grond- en oppervlaktewater) en hersedimentatie 
gewenst. 

Effecten baggeren en verwerking baggerspecie 

1) Met de emmerbaggermolen bleek het mogelijk om met hoge nauwkeurigheid ('I lOcm in diepte) en 
weinig vertroebeling het slib te verwijderen. De kwaliteit van het oppervlaktewater in het kribvak week 
tijdens het baggeren nauwelijks af van een referentiemonster uit de Nieuwe Merwede (samenstelling en 
toxiciteit). Hiermee is voldaan aan de milieudoelstellingen voor het baggeren. 

2) Er is circa 50 ton zand en circa 300 ton basalt geproduceerd. Er is voldaan aan de belangrijkste milieu- 
doelstelling van deze verwerkingsketen, namelijk het minimaliseren van de hoeveelheid te storten 
baggerspecie door de produktie van nuttig toepasbare materialen. 

- De toepasbaarheid van het zand van de fractiescheiding is, doordat een zeer grote hoeveelheid 
toeslagzand was bijgemengd, niet in het kader van de milieu-effect monitoring bepaald. Door de 
uitvoerder is het zand (incl toeslagzand) afgezet als bouwstof. 

- Het vormgegeven basalt (zetstenen) voldoet aan de fysisch/mechanische eisen en de 
milieuhygiënische (categorie I bouwstof) voor vervanging van natuurlijke basaltzuilen. 

- Het granulaat voldoet aan de fysiscWmechanische eisen. De uitloging (kolomtest) is beduidend hoger 
dan voor de zetstenen, waarschijnlijk als gevolg van het verkleinen van het granulaat tot < 4 mm. De 
uitloging van antimoon ligt rond de grenswaarde voor vrije toepassing (twee monster eronder en één 
monster erboven). Toepassing van het granulaat in ongebonden vorm lijkt mogelijk. Daarnaast is 
gebruik als toeslagmateriaal in asfalt- of (zwaar) cementbeton mogelijk. 

3) Doordat de gebruikte baggerspecie uit de Nieuwe Merwede weinig zand bevat, is met de fractiescheiding 
slechts een kleine hoeveelheid zand geproduceerd. Het merendeel van de baggerspecie (94%) is in de 
slibkoek beland. Verder is de uitloogbaarheid van zink en cadmium in de slibkoek hoger dan in de 
oorspronkelijke baggerspecie. Hierdoor is de fractiescheiding als zelfstandige verwerkingstechniek voor 
deze baggerspecie (met storten van de slibkoek) uit oogpunt van milieu-effecten ongunstig. 

4) Met de thermische immobilisatie is een chemische vastlegging van zware metalen in het basalt bereikt. 
De maximale beschikbaarheid, als maat voor de lange termijn uitloging is, met uitzondering van koper, 
gedaald. 

5) De rookgasreinigingsresiduen (1.5 % van de invoer) bevatten hoge gehaltes aan vluchtige metalen zoals 
cadmium, lood en arseen. Mede gezien de hoge mobiliteit van de metalen in deze residuen, is verdere 
verwerking uit milieu-overweging gewenst. 

6 )  Met de thermische immobilisatie zijn de organische micro-verontreinigingen geheel afgebroken. 

7) Door de aard van de gebruikte baggerspecie uit de Nieuwe Merwede zijn de milieu-effecten van de 
verwerkingsketen niet optimaal: 
- De baggerspecie bevatte weinig zand, waardoor veel slib moest worden geïmmobiliseerd. Uit oogpunt 

van energieverbruik, grondstoffenverbruik, emissies en reststoffen is dit zeer ongunstig. 
- De uitloogbaarheid van de (kleirijke) baggerspecie was al zeer laag (< U1-waarde). Door de 

toegepaste verwerking is alleen voor arseen en PAK'S de uitloging op de middellange termijn 
verlaagd (bepaald met een schudtest). 

8) De toegepaste verwerkingsketen met fractiescheiden en smeltenkristalliseren is met succes uitgevoerd. 
De verwerking heeft geleid tot de produktie van toepasbare bouwstoffen en daarmee een minimalisatie 
van de hoeveelheid te storten materiaal. 

iv 



De toegepaste techniek zal echter een hogere milieuwinst geven bij verwerking baggerspecie die meer 
zand bevat, zodat bij de fractiescheiding de verontreinigingen worden geconcentreerd in een beperkte 
hoeveelheid slibkoek. Het rendement van de uitgevoerde sanering zal gunstiger zijn bij verwijdering van 
sterker verontreinigde baggerspecie (hot-spots) edof baggerspecie die qua uitloging een groter milieu- 
risico vormt. 
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1 INLEIDING 

In het programma Ontwikkeling Saneringsprocessen Waterbodems, fase 2 van het Ministerie van V&W 
worden milieuvriendelijke bagger- en verwerkingstechnieken voor de sanering van vervuilde waterbodems 
ontwikkeld. Bij de tweede pilot-sanering wordt een kribvak van de Nieuwe Merwede gesaneerd. Het 
overgrote deel van de vrijkomende baggerspecie wordt gestort in de Papegaaiebek of de Slufter. Een klein 
deel van de vrijkomende baggerspecie (ca 1 O00 m3) wordt verwerkt door fractiescheiding/thermische 
immobilisatie. 

Het doel van de pilot-sanering is: 
0 Ervaring opdoen met het saneren van verontreinigde waterbodems in het Beneden-rivierengebied. 
0 Het uittesten van een verwerkingsketen met thermische immobilisatie, leidend tot een maximale 

hoeveelheid nuttig toepasbaar produkt. 

In het kader van de proefsanering van de Nieuwe Merwede (vak 502) is een milieu-monitoring uitgevoerd. 
Op 23 december 1994 is aan CSO adviesbureau opdracht verleend voor de uitvoering van de milieu- 
monitoring, bestaande uit de volgende onderdelen: 

Fase 1) Opstellen monitoringplan 
Fase 2) 
Fase 3) 
Fase 4) 
Fase 5) Eindrapportage (beschrijving milieu-effecten) 

Raming sanerings- en milieu-effect; 
Uitvoeringsplan (meetplan, logistiek, organisatie, kwaliteitsbewaking) 
Dataverwerking en - opslag 

Deze rapportage betreft de eindrapportage van de milieumonitoring. 
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2 METHODIEK 

2.1 Inleiding 

In het kader van de proefsanering van de Nieuwe Menvede (vak 502) is een monitoring uitgevoerd om de 
milieu-effecten te beoordelen. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen: 

- lokatiegebonden effecten: vermindering risico van verspreiding, afname ecotoxiciteit e.d. 
- de effecten van de verwijdering/verwerking van de baggerspecie: emissies, energieverbruik, 

vervanging primaire grondstoffen. 

Vooraf is van de voorgenomen sanering van het kribvak van de Nieuwe Menvede een gedetailleerd 
processchema opgesteld. Hierbij is onderscheid gemaakt in: 
- ingaande stromen (exclusief energie); 
- produkten; 
- reststoffen; 
- emissies. 

Dit processchema heeft als basis gediend voor de vooraf opgestelde raming van de milieu-effecten en de 
uitvoering van de bemonstering en registratie. Aangezien de exacte uitvoering van de verwerking vooraf 
niet geheel bekend was, is het processchema bij de start van elk nieuw procesonderdeel bijgesteld. Met 
name de aard van de vrijkomende reststromen bleek tijdens de uitvoering anders te zijn dan vooraf van 
verondersteld, bijvoorbeeld doordat een ander type rookgasreiniging werd gebruikt. Door deze verande- 
ringen is de vooraf opgestelde raming van de milieu-effecten niet geheel vergelijkbaar met het uitgevoerde 
proces. 

Baggeren 
Dordrecht b 

Fractiescheiden 
HMT Moerdijk b 

Drogen 
ATM Moerdijk 

Smelten 
Velmede 

J. 
b 

Depot 
PapegaaiebeklSlufter 

Toepassen zand 

Toepassen basalt 
Werkendam 

Figuur 1. Globaal overzicht sanering Nieuwe Merwede 

2.2 Uitvoering bemonstering en registratie 

Voor de evaluatie van de milieu-effecten van de pilot-sanering is in opdracht van de POSW een onaf- 
hankelijke monitoring uitgevoerd, welke door CSO werd geco' rdineerd. De milieumonitoring omvatte: 

registratie van doorzetten en debieten; 
registratie van verbruik aan brandstof; 
monstemame van in- en uitgaande stromen. 

Bij het baggeren is de registratie gedurende de gehele periode uitgevoerd door de Bouwdienst. Bij het 
ontwateren en scheiden is de monitoring gedurende de gehele verwerking uitgevoerd door Niebeek 
Milieumanagement (Niebbek, 1995 en Niebeek, 1996). Bij het drogen is alleen overdag een monitoring 
uitgevoerd en bij het smelten is de monitoring uitgevoerd in 4 perioden van 2 dagen (alleen overdag) 
(Oranjewoud, 1996). 



De bemonsteringen van de waterbodem (voor To en Teind) zijn uitgevoerd door de Meetdienst Zuid 
Holland, evenals de bemonstering van het oppervlaktewater tijdens het baggeren. 

De monstername is uitgevoerd door ter plaatse monsters samen te stellen uit diverse grepen. Per deelstroom 
zijn 1 tot 6 monsters samengesteld die alle afzonderlijk geanalyseerd op standaard analysepakketten. 
Hierdoor wordt enig inzicht wordt verkregen in de spreiding in analyseresultaten. Daarnaast zijn uitgebreide 
analysepakketten uitgevoerd op mengmonsters die in het laboratorium zijn samengesteld uit de 
aangeleverde monsters. De methode van uitvoering en de resultaten van de registratie en bemonstering zijn 
vastgelegd in aparte meetrapporten. 

Ten dele is gebruik gemaakt van gegevens die door de uitvoerder zijn aangeleverd. Het betreft: 
De totale hoeveelheid verwerkt en afgevoerd materiaal per processtap, die zijn bepaald door weging op 
weegbruggen. 
Totaal energieverbruik is door de uitvoerder geregistreerd. 
Geluid en ruimtebeslag zijn door de uitvoerder opgegeven op basis van de installatiegegevens. 

De monsters van in- en uitgaande stromen zijn geanalyseerd door Tauw. Per processtap zijn alle monsters 
als één serie aangeleverd om de kans op meetfouten te vermijden. De metalenbalansen zijn opgesteld met 
analyse na totaaldestructie (HF-ontsluiting). Voor grond en baggerspecie geeft deze destructie meestal iets 
hogere gehaltes dan de normale koningswaterontsluiting. Bij thermische immobilisatie kunnen echter zware 
metalen in resistente kristalroosters worden opgesloten die niet met een koningswaterdestructie worden 
vrijgemaakt. Een balans op basis van een koningswaterontsluiting zou daardoor een tekort te zien geven. 

De analyse van de rookgassamenstelling (bij drogen en immobiliseren) is uitgevoerd door Pro-Monitoring 
(Oranjewoud, 1996). 

Naast de chemische analyses is door Aquasense van enkele deelstromen de toxiciteit bepaald met bio-assays 
(Aquasense, 1996a). Hierbij zijn, naast de TRIADE-methode, ook bio-assys uitgevoerd op het schudwater 
van de uitloogtest (CEN-test, door Tauw uitgevoerd) of na te gaan of de TRIADE-methode en de CEN- 
methode uitwisselbaar zijn voor het bepalen van de toxiciteit. Bij bepaling van de toxiciteit van het 
eindprodukt (basalt) is alleen de bio-assay op uitloogwater uitgevoerd. 
De toxiciteit van de baggerspecie in situ (To) is uitgevoerd in opdracht van Directie Zuid-Holland 
(Aquasense, 1995 en 1996b). 

2.3 Evaluatie 

De rapportage van de milieu-monitoring van de pilot-sanering Nieuwe Merwede is opgesplitst in de 
volgende onderdelen, nl: 

To-situatie 
baggeren 
fractiescheiden/ontwateren 
drogen 
smelten en kristalliseren 
Teind situatie 

In dit eindrapport worden de meetresultaten per processtap beschreven. In het laatste hoofdstuk wordt een 
integratie van de milieu-effecten voor de gehele pilot-sanering worden gegeven. Hierbij worden de milieu- 
effecten vergeleken met de vooraf opgestelde raming en wordt een vergelijking gemaakt met de door de 
combinatie-HGT voorgestelde grootschalige verwerking. 

Bij de beschrijving van de milieu-effecten is uitgegaan van de meetonderdelen, zoals deze in het 
monitoringplan zijn aangegeven (tabel 1). 
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Tabel 1 : Meetonderdelen 
I meetonderdelen meetwaarden methode 

Massabalans volume (specie), nat gewicht (totaal), natte 
doorzet (kduur), droge stof en organisch 
stof en mineraal bestanddeel analyse 

registratie 
bemonstering en 

Contaminantenbalans totaalsamenstellling zware metalen, organi- I, 

sche microverontreinigingen, verzurende 
stoffen 

Emissies samenstelling zware metalen, organische I 

microverontreinigingen, verzurende stoffen 

Kwaliteit van de 
(tussen)produkten 

Energieverbruik electriciteit- en brandstofverbruik registratie en 
opgave uitvoerder 

Stank en geluid opgave uitvoerder 

Ruimtebeslag oppervlakte opgave uitvoerder 

Chemische samenstelling, beschikbaarheid 
zware metalen, uitloogbaarheid zware me- 
talen en bio-assays 

Massabalans 
Per deelproces is een massabalans opgesteld door weging van de totale hoeveelheid in- en uitgaande 
stromen op weegbruggen. Alleen bij het smeltproces bleek dit niet mogelijk, door het ontbreken van 
geschikte weegapparatuur en de fluctuaties in de doorzet. Om deze reden is de balans opgesteld op basis van 
de doorzet gedurende een aantal dagen. Op basis van de massabalans is per deelproces aangegeven als 
percentage van de hoeveelheid verwerkt materiaal: 

hoeveelheid gebruikte grondstoffen; 
hoeveelheid produkt; 
hoeveelheid te storten residuen (IBC-afval en BAGA-afval); 
hoeveelheid emissie. 

Contaminanten balans 
Op basis van de analyses van de diverse deelstromen is per deelproces een contaminantenbalans opgesteld. 
Bij de contaminatenbalans zijn de belangrijkste verontreinigingen ondergebracht in stofgroepen, die naar 
verwachting een vergelij kbaar gedrag vertonen bij de verwerking: 

Zware metalen zeer vluchtig Hg 
vluchtig As, Cd, Pb, Zn 
niet vluchtig Cu, Ni, Cr 

Organische microverontreinigingen PAK'S en PCB's 

Zouten S, Cl, F1 
n de bijlagen zijn de balansen van alle geanalyseerde stoffen opgenomen. 

Emissies 
De emissies naar water en lucht die zijn opgetreden bij de verwerking zijn bepaald en getoetst aan de 
vergunningvoorschriften. Indien directe bepaling van de emissie niet mogelijk bleek, zoals bij verstuiving 
en mors, is getracht een kwalitatieve schatting te maken. 



Kwaliteit van de (tussen)produkten 
Per deelproces is de kwaliteit van de (tussen)produkten bepaald. Hierbij is gebruik gemaakt van: 
1) Het verschil tussen totaalsamenstelling (HF-destructie) en koningswatersamenstelling. Bij thermische 

verwerking kunnen zware metalen in silicaatroosters worden opgenomen (mineralogische immobilisatie) 
die met een normale koningswaterdestructie niet worden geanalyseerd. 

2) Maximale beschikbaarheid (NEN 7341). Met deze test wordt bepaald welk deel van de anorganische 
verontreinigingen op de zeer lange termijn beschikbaar zijn voor uitloging. 

3) Schudtest (CEN T2). Deze (europeese) uitloogtest is gebruikt als equivalent voor de kolomtest (NEN 
7343) die in Nederland wordt gebruikt voor bepaling van de uitloging van korrelvormige materialen. 

4) Bio-assays. Op een aantal deelstromen zijn bio-assays uitgevoerd om de toxiciteit te bepalen. In het 
kader van een deelonderzoek is nagegaan in hoeverre het mogelijk is om de uitvoering van uitloogtesten 
en bio-assays te combineren, door bio-assays uit te voeren op eluaat van de schudtest. 

Daarnaast is het eindprodukt (basalt) getoetst aan het ontwerp-bouwstoffenbesluit op basis van kolomtesten 
en standtesten (NEN 7345). 

Energieverbruik 
Het energieverbruik (electriciteit en brandstof) van de diverse deelprocessen is geregistreerd en vervolgens 
omgerekend naar een standaard-eenheid van Megdoule per ton droge stof verwerkt materiaal. 

Stank en geluid 
Er zijn geen directe metingen uitgevoerd van stank en geluid. Per deelproces zijn de gegevens uit de 
vergunningvoorschiften weergegeven. 

Ruimtegebruik 
Per deelproces is het ruimtegebruik opgenomen )oppervlak en tijdsduur). Het ruimtegebruik voor de opslag 
van materialen gedurende de verwerking is niet geregistreerd. 
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3 T,SITUATIE 

Tijdens het vooronderzoek is de ligging van de verontreinigde laag in kaart gebracht (CSO, 1995). 
Aanvullend hierop is de potentiële uitloging en de doorlatendheid van het slibpakket bepaald. Daarnaast is 
door Directie Zuid Holland met bio-assays de toxiciteit van het slib bepaald. De resultaten van deze 
onderzoeken zijn als uitgangspunt genomen voor de milieu-effect analyse. 

3.1 Samenstelling en hoeveelheid 

Het te ontgraven kribvak bevatte een kleirijke sliblaag met een maximale dikte van 4.5 meter. Besloten is 
om niet de gehele sliblaag te verwijderen, maar alleen de bovenste laag van 1.5 meter. De berekende 
hoeveelheid te ontgraven slib bedroeg 5 1.625 m3. De kwaliteit van deze sliblaag is klasse 4 op basis van het 
gehalte aan zware metalen. 

Tabel 2: Samenstelling baggerspecie 
eenheid gemiddelde samenstelling van de sliblaag 

soortelijk gewicht kgdm3 1,5 

droge stof (ds) gew-% 54 

gloeirest (os) gew-% d.s. 10,4 

inert materiaal (im) gew 'Yo d.s. 76,7 

lutumgehal te gew 'Y0 d.s. 28 

zandgehalte gew % d.s. 54 

Hg mgkg d.s. 8,s 

Cd mgkg d.s. 12 

As mgkg d.s. 153 

Pb mgkg d.s. 487 

Zn mgkg d.s. 1763 

Cu mgkg d.s. 253 

Ni mgkg d.s. 43 

Cr mg/kg d.s. 282 

PAK'S (10 VROM) mgkg d.s. 19,2 

PCBs mgkg d.s. 0,38 
ron: CSO, 1994 (saneringsprofiel Nieuwe Merwede) 

3.2 Uitloogbaarheid 

Van het in situ materiaal is de poriewatersamenstelling bepaald. Hierbij zijn in het laboratorium zoveel 
mogelijk dezelfde (anaNrobe) omstandigheden gecreëerd als in situ (MBET-test). Daarnaast is van de 
gebaggerde specie de uitloogbaarheid bepaald (CEN T2). Deze methode wordt voor kleirijke materialen 
gebruikt om de uitloogbaarheid te toetsen aan het ontwerp-bouwstoffenbeluit. De analyseresultaten zijn in 
tabel 3 weergegeven. 

De uitloogbaarheid van arseen is in beide testen hoog. De gehaltes aan arseen en enkele individuele PAKs 
in het poriewater liggen boven de interventiewaarde voor grondwater. De uitloging van arseen en PAKs is 
monster 3-1 hoger dan in monster 5-1. Dit verschil kan te maken hebben met een verschuiving van 
evenwichtscondities. 

Bij de beun-baggerspecie is de uitloogbaarheid (schudtest) van chroom, koper en zink beduidend hoger dan 
bij de MBET-test op in situ materiaal, hetgeen mogelijk te maken heeft met oxidatie tijdens de schudtest. 
Tabel 3: Uitloging baggerspecie 
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Ph 

AS 

Cd 

Cr 

Cu 

Hg 
Pb 
Zn 
PAK'S (10) 

ex-situ (beun) : 
(CEN Test) 

U S = 1 0  
t = l d g  

mengmonster uit 
beun 

In situ (MBET - test) Interventie- 
waarde 

grondwater U S  = 11, t = 3 weken 

monster 3-1 monster 5-1 

7.3 

470 

< 0.5 

5.2 

< 2  

< 0.1 

< 5  

7.8 

5.5 

7.1 

120 

< 0.5 

< 2  

< 2  

< 0.1 

< 5  

< 5  

0.47 

I 

7.6 

82 

0.2 

21 

7 

< 0.3 

8 

94 

0.5 

60 

6 

30 

75 

0.3 

75 

800 

3.3 Toxiciteit 

Op 10 monsters van de toplaag van de waterbodem zijn bio-assays uitgevoerd. Van deze monsters is de 
samenstelling niet geanalyseerd. Bij toetsing volgens de TRIADE methode bleken 4 monsters niet toxisch, 5 
monsters matig toxisch en 1 monster ernstig toxisch. Voor de chronische test met Dapnia Magna was in 8 
gevallen sprake van een onduidelijke dosis-effect relatie. Wanneer de indicatieve resultaten van deze test 
worden meegenomen is er voor 8 monsters sprake van een ernstig toxisch effect. 

3.4 Verspreidingsrisico 

Het kribvak ligt in een inzijgingsgebied. Oppervlaktewater kan door het slibpakket percoleren, waardoor het 
grondwater verontreinigd kan raken. Om het risico van uitloging in te schatten is de doorlatendheid van het 
slibpakket bepaald. In tabel 4 is de berekende infiltratie weergegeven op 2 punten in het kribvak. Bij 
monsterpunt 3 is de sliblaag 3,1 m dik. Bij monsterpunt 5, langs de oever, is het slibpakket 69 cm dik. 
Met behulp van de infiltratiesnelheid en de poriewatersamenstelling (tabel 2) is de flux aan 
verontreinigingen bepaald. In tabel 4 is voor arseen en de individuele PAK'S die de interventiewaarde 
overschreden de flux weergegeven per m2. Geconcludeerd is dat de potentiële flux vanuit de lokatie naar 
het grondwater substantieel is. 
Door de verhoogde gehaltes in het poriewater, kan ook het oppervlaktewater verontreinigd raken door 
diffusie. Van deze potentiële emissie is geen schatting gemaakt. Ook is geen schatting gemaakt van de 
verspreiding van slibdeeltjes door opwerveling. De verwachting is dat deze laatste vorm van verspreiding 
betrekkelijk gering is door de sterke consolidatie. 
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Tabel 4: Berekende potentiële flux naar grondwater (ng/dag per m2) 

lokatie 3 lokatie 5 

dikte slibpakket (m) 

percolatiesnelheid ("/dag) 

Berekende flux per m2 (ng/dag) 1) 

arseen 
chryseen 
benzo(a)anthraceen 
fluorantheen 
benzo(a)pyreen) 
benzo(k)fluorantheen 
indeno( 1,2,3-cd)pyreen 
benzo(ghi)peryleen 

3.10 

0.26 

52.8 
O. 172 
0.143 
0.424 
0.095 
0.047 
0.080 
0.042 

0.69 

2.52 

302.4 
O. 126 
0.101 
0.277 
0.050 
0.050 

< 0.126 
< 0.252 

) IWACO, 1995: Samenstellings- en uitloogonderzoek slibmonsters kribvak Nieuwe Menvede (rap nr 10.5414.0) 

3.5 Conclusie T,-situatie 

Samenstelling. De To-situatie was reeds in kaart gebracht tijdens het vooronderzoek. De sliblaag blijkt 
ernstig verontreinigd te zijn (klasse 4), zodat er sprake is van een saneringsnoodzaak. De maximale 
slibdikte bedraagt 4.5 meter. 

Verspreidingsrisico. In het monitoringprogramma zijn enkele aanvullende metingen verricht om het 
risico van verspreiding naar het grondwater in te schatten. Uit poriewateranalyse is gebleken dat 
rekening gehouden moet worden met een significante emissie van arseen en PAK'S naar het grondwater. 
De resultaten van de schudtest geven aan dat de uitloging van zware metalen lager is dan de U1-waarde 
(grens voor vrije toepassing), waarbij de arseen-uitloging dicht tegen de norm ligt. Overigens is nuttige 
toepassing uitgesloten op basis van de samenstelling van het slib. 
De potentiële emissie naar het oppervlaktewater (door diffusie of erosie) is niet bepaald. 

Bio-assays. Door Rijkswaterstaat, Directie Zuid-Holland is de toxiciteit van het slib bepaald. De 
resultaten van de bio-assays geven geen eenduidig beeld, door een onduidelijke dosis-effect relatie voor 
Dapnia Magna. Met de indicatieve resultaten van deze test blijkt het grootste deel van de monsters 
emstig-toxisch te zijn. 
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4 BAGGEREN EN TRANSPORT 

4.1 Uitvoering 

De uitvoering van het baggerwerk is eind augustus 1995 gestart. In de eerste weken van de uitvoering (29 
augustus - 8 september 1995) is een deel van het gebaggerde slib afgevoerd naar Moerdijk, ten behoeve van 
de immobilisatieproef. In totaal zijn een zestal beunschepen naar Moerdijk vervoerd. Deze baggerspecie is 
overgeslagen in vrachtwagens en vervoerd naar de grondwasinstallatie te Moerdijk. Bij de overslag is het 
bovenstaande water afgepompt en in aparte containers naar de grondwasinstallatie vervoerd. 

De resterende baggerspecie uit de eerste weken van de uitvoering is afgevoerd naar de Papegaaiebek. Vanaf 
8 september is alle baggerspecie naar een depot afgevoerd. Het grootste deel is gestort in de Papegaaiebek. 
Het zandige slib dat zich aan de rivierzijde van het kribvak bevond is naar de Slufter vervoerd. 

Emmerbaggermolen 



4.2 Bemonstering en registratie 

ontgraven t.b.v. immobilisatieproef 984 

ontgraven en afgevoerd naar Papegaaiebek 39.329 

11.102 

totaal 52.290 

ontgraven en afgevoerd naar Slufter 

Op het baggerwerk is de hoeveelheid afgevoerd slib bepaald (beun m3, inclusief opstaand water). Verder is 
de inzet van materieel en het energieverbruik gedurende het gehele werk geregistreerd. Op 10 oktober zijn 
een aantal oppervlaktewatermonsters genomen door de meetdienst Noordelijk Deltabekken. 

kribvak 

m3 s+w ton s+w 
inzinking 

294 400 
262 357 
274 3 63 
22 1 323 
I38 188 
135 21 1 

1324 1842 

De hoeveelheid baggerspecie die voor de scheidinghmmobilisatie is gebruikt bepaald bij de overslag te 
Moerdijk (beuninhoud in m3, inclusief opstaand water). Tevens zijn bij de overslag alle afgevoerde contai- 
ners gewogen (leeg en vol) op een weegbrug. De samenstelling van het slib is bepaald door bij Moerdijk per 
aangevoerde beun een mengmonster samen te stellen uit 40 steken met een zuigerboor. 

overslag Moerdijk hoeveelheid aange- 

ton s+w ton slib ton water ton s+w % d.s. ton d.s. 

voerd droge stof 

inzinking weegbrug weegbrug 
393 350 38 388 - 46.2 162 
350 303 24 327 46.4 141 
360 277 40 317 43.3 120 
314 243 70 313 56.0 136 
190 121 73 195 48.3 59 
214 144 53 197 49.8 86 
1821 1440 297 1737 689 

Het slib dat naar de Papegaaiebek of de Slufter is afgevoerd is niet bemonsterd. 

4.3 Massabalans 

Bij het baggeren is geen puin vrijgekomen. In totaal is 52.290 m3 in situ baggerspecie verwijderd (op basis 
van in- en uitpeiling). Op het werk is de afgevoerde hoeveelheid slib bepaald door het inmeten van de 
beunbakken. Deze hoeveelheden zijn door de Bouwdienst teruggerekend naar in situ specie (tabel 5). 

In tabel 6 is de hoeveelheid baggerspecie weergegeven die is bestemd voor de fractie scheidinghmmobilisa- 
tie. De aangevoerde massa slib + water is op 3 plaatsen gemeten, nl: 

inzinking schip bij kribvak. 
inzinking schip bij Moerdijk. 
weegbrug Moerdijk. 

De twee metingen van de inzinking zijn vrijwel gelijk (1% afwijking). De meting op de weegbrug is iets 
lager (ca 5%). Bij de overslag is 17 ?'O (m/m) water afgepompt. Met name bak 5 bevatte zeer veel water 
(37%). Het afgepompte water is bij de grondwasinstallatie weer bij het slib gevoegd (geen lozing). 

Tabel 6 :  Aangevoerde hoeveelheid slib t.b.v. fractiescheiding 

bak 1 
bak 2 
bak 3 
bak 4 
bak 5 
bak 6 
Totaal 

j + w =  - 

12 



In tabel 6 is ook de aangevoerde hoeveelheid droge stof weergegeven. Deze hoeveelheid is gebaseerd op het 
droge stofgehalte in de monsters die van de beunbakken zijn genomen. Bij de berekening is ervan uitgegaan 
dat geen opstaand water is meebemonsterd. 

baggerspecie 

4.4 Contaminantenbalans 

eenheid In situ In beun 2) water 3) 
1) 

Van elke beunbak is een monster genomen en geanalyseerd. De spreiding in analyseresultaten blijkt beperkt 
te zijn (bijlage 1). Alleen bak 4 bevatte lagere gehaltes aan zware metalen. Het zandgehalte in deze beunbak 
bleek hoger te zijn (zie ook figuur 3). 
In tabel 7 is de samenstelling van een mengmonster van het aangevoerde slib weergegeven. Uit deze tabel 
blijkt dat de analyses van het aangevoerde slib goed overeenkomen met de analyses van de baggerspecie in 
situ, met uitzondering van PAK'S die in de aangevoerde specie veel hoger ligt dan het berekende gemiddelde 
van de in situ sliblaag. Bij het baggeren is water meegebaggerd, waardoor het droge stofgehalte is gedaald 
van 54% naar 48%. Inclusief het opstaande water bedraagt het droge stofgehalte van het aangevoerde slib 
40%. 

Tabel 7: Samenstelling baggerspecie 
Gemiddelde samenstelling 

soortelijk gewicht 
droge stof 
gloeiverlies 
gloeiverlies 1400 OC 
inert materiaal 
lutumgehalte 
zandgehalte 
calorische waarde 
S 
CI 
Cl 
F 
Br 

As 
Cd 
Pb 
Zn 
Cu 
Ni 
Cr 
PAK'S (10 VROM) 
PCB's 

Hg 

kg/dmJ 1,s 1.1 
gew-% 54 48 

gew YO d.s. 23 20.5 
gew YO d.s. 76,7 89.5 
gew % d.s. 28 23 

MJkg ds 4.69 

gew-% d.s. 10,4 15 

gew % d.s. 54 35 

g k g  d.s. 3,74 
mgkg d.s. 434 
mg/' 130 
mgkg d.s. < 250 
mgkg d.s. 43 O 

mgkg d.s. 153 140 

mgkg d.s. 487 410 
mgkg d.s. 1763 1800 
mgkg d.s. 253 240 

mgkg d.s. 282 350 
mgkg d.s. 19,2 72 

mgkg d.s. 8,8 10.0 

mg/kg d.s. 12 15 

mg/kg d.s. 43 45 

mgkg d.s. 0,38 0,85 
bron: CSO, 1994 ( saneringsprofiel Nieuwe Menvede) 

2) analyse mengmonster van 6 monsters (1 monster per beunbak) 
3) water uit beun 
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aangevoerde 
hoeveelheid 
(kg) 

689294 

2578 
355 

< 173 
296 
6 7  
104 
9,6 
29 1 
1167 
170 
28 
227 
51,7 
0,54 



4.5 Emissies 

4.5.1 Baggeren 

De emissies naar het oppervlaktewater bij het baggeren kunnen, uitgaande van diverse modelstudies 
aanzienlijk zijn. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt in transport van slib (met daaraan geadsorbeerde 
verontreinigingen) en transport van opgeloste stoffen. 

a) Transport van slib 
Bij het baggeren wordt een deel van het slib opgewerveld (vertroebeling). Afhankelijk van de wijze van 
baggeren en de aard van het slib kan de vertroebeling oplopen tot enkele procenten van het gebaggerde slib. 
Een belangrijk deel van het opgewervelde slib zal op de lokatie weer bezinken en een deel kan verspreid 
raken door stroming. Dit laatste deel is te beschouwen als emissie en afhankelijk van lokatiespecifieke 
omstandigheden. Monitoring van deze emissie is, mede vanwege de beperkte geldigheid van dergelijk 
cijfers, achterwege gelaten. 

b) Emissie van opgeloste verontreinigingen 
Bij vertroebeling kan door desorptie de concentratie aan opgeloste stoffen in het oppervlaktewater sterk 
stijgen. Met algemene modelstudies is berekend dat desorptie kan variëren van < O, 1 YO tot tientallen 
procenten (ADC, 1993 en WL, 1994). 

Tijdens het baggeren zijn op 30 oktober oppervlaktewatermonsters genomen bij verschillende troebelheden: 
- referentiemonster bovenstrooms (troebelheid 45 - 48 mg/l) 
- monster van normale werkomstandigheid (troebelheid 50 - 55 mgA) 
- 4 monsters bij verschillende mate van vetroebeling (tot > 1000 mg/l). Deze hoge vertroebeling is met 

opzet veroorzaakt. 

In tabel 8 en 9 zijn de resultaten van de chemische analyses weergegeven. 
Bij vergelijking van de monsters 1 en 2 (referentie en normaal baggenverk) zijn er nauwelijks verschillen 
waarneembaar in mate van verontreiniging, hetgeen overeenkomt met het geringe verschil in vertroebeling. 
Van deze twee monsters is ook de toxiciteit bepaald. Ook hierbij bleek geen verschil tussen het water uit het 
kribvak en het referentiemonster, beide monsters water niet-toxisch voor Vibriofischeri en Duphnia Mugna. 

Bij (bewust veroorzaakte) toename van de vertroebeling nemen de gehaltes aan verontreinigingen in het 
oppervlaktewater toe (tabel S), door de aanwezigheid van het verontreinigde slib. Na filtratie blijken de 
verschillen beperkter (tabel 9). Desondanks is er wel een duidelijke toename voor CZV, stikstof, arseen, 
zink en PAK'S. Deze toename wijst op desorptie van verontreinigingen. Monster 3 (gefiltreerd) bevat sterk 
verhoogde gehaltes aan verontreinigingen, hetgeen mogelijk te maken heeft met een niet goede filtratie van 
dit monster. 
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:abel 8: Samen 
referentie normaal 
1 2 

45-48 50-55 
0.07 0.07 

20 20 
4.7 4.5 

6 8 
< 0.1 < 0.1 

0.5 0.6 
200 190 
2.5 3 

< 0.2 < 0.2 
3.5 13 

4 8 
< 0.1 < 0.1 
< 10 < 10 

21 25 
< 0.3 < 0.3 
< 100 < 100 

vertroebeling 
indamprest (%) 
zwev. stof (mg/l) 
DOC 
czv 
N-NH4 
N-kj 
c1 
As 
Cd 
Cr 
Cu 
Hg 
Pb 
Zn 
PAK 
olie 

bewust verhoogde vertroebeling 
3 4 5 6 
300-450 560-700 780-900 970-2900 

0.33 0.2 0.39 0.22 
390 310 1100 550 
4.4 4.3 5.6 4.3 
85 I57 396 164 

0.45 0.55 0.55 0.8 
1.4 4.5 1.1 1.5 
190 190 190 195 
90 80 120 150 
10 10 I5 16 

300 280 410 470 
190 180 250 290 
6.5 13 75 170 
310 270 380 450 

1300 1200 1500 2000 
11 22 14 36 

230 310 650 1700 

referentie normaal 
1 2 

vertroebeling 45-48 50-55 
DOC 4.5 4.3 
czv 5 8 
N-NH4 o. 1 < 0.1 
N-kj 0.39 0.5 
c1 200 190 
As 2.5 3 
Cd < 0.2 < 0.2 
Cr < 2  6 
Cu < 4  5 
Hg < 0.1 < 0.1 
Pb < 10 < 10 
Zn 10 25 
PAK < 0.3 < 0.3 
olie < 100 < 100 

bewust verhoogde vertroebeling 
3 4 5 6 
300-450 560-700 780-900 970-2900 

4.5 4.3 4.9 4. I 
55  8 9 13 

0.4 0.85 0.65 0.6 
0.85 1.1 1 2.1 
190 190 195 185 
25 24 19 21 
1.9 0.2 0.3 0.3 
60 9 7 5 
28 7 5 4 

1 o. 1 < 0.1 < 0.1 
55 10 < 10 10 

150 1 O0 95 130 
0.7 0.8 1.1 1.1 

< 100 < 100 < 100 < 100 

4.5.2 Transport en overslag 

Bij het transport en overslag zijn geen emissies bepaald. Bij het transport zal de emissie verwaarloosbaar 
klein zijn. Bij de overslag van de specie die voor de immobilisatieproef is gebruikt (te Moerdijk) is 
waargenomen dat er mors heeft plaatsgevonden. Deze mors is het riool ingespoeld. Verder is bij het 
schoonspoelen van de vrachtwagens een deel van de aangevoerde baggerspecie het riool ingespoeld. De 
hoeveelheid mors is onbekend. 

4.6 Kwaliteit van de produkten 

4.6.1 Uitloging 

In tabel 10 is aangegeven op welke wijze de verontreinigingen aanwezig zijn in de baggerspecie. Hieruit 
blijkt dat er vrijwel geen zware metalen zijn vastgelegd in silicaatroosters. 
De maximale beschikbaarheid voor uitloging is hoog (> 10%) voor barium, cobalt, nikkel en zink. Bij de 
uitloging met de schudtest blijkt echter dat slechts een zeer klein gedeelte van deze beschikbare hoeveelheid 
ook daadwerkelijk uitloogt. De reden hiervan is dat de beschikbaarheid bij een vaste pH4/pH7 wordt 
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bepaald, terwijl de schudtest bij een "eigen" pH (ongeveer 7.4) wordt uitgevoerd (bij de schudtest wordt een 
initiële pH van 4 gehanteerd, maar door het zuurbufferende vermogen van het slib verschuift deze naar circa 
7). Bij hoge pHs zijn de zware metalen duidelijk minder goed uitloogbaar. 

L/S cumulatief = 10 
("m 

0.82 

0.002 

Tabel 1 O: Beschikbaarheid verontreinigingen in de aangevoerde baggerspecie 
vastgelegd max. beschikbaar uitloogbaar 

% van totaalgehalte % van totaalgehalte YO van totaalghalte 

As O 31.5 0.63 
Ba 16.9 
Cd O 0.9 0.02 
c o  47.2 
Cr 3 1.2 0.06 
Cu O o. 1 0.03 
Hg O <O.] 0.003 
Ni O 28.6 
Mo 3.8 
Pb O 0.7 0.02 
Sb O 
Se 
Sn < 14.3 
V 37 2.5 
Zn O 23.8 0.06 

I - niet geanalyseerd, of totaalsamenstelling < detectielimiet 
1) niet vastgelegd in roosters = procentueel verschil tussen totaalsamenstelling en koningswaterdestructie 
2) beschikbaar = procentuele hoeveelheid die maximaal beschikbaar is voor uitloging 
3) uitloogbaar = procentuele hoeveelheid die met een schudtest uitloogt 

U1-waarde 1) 
(categorie I bouwstof) 

(h = 0,7m) 

0.88 

0.032 

De resultaten van de schudtest kunnen worden gebruikt voor de beoordeling van de toepasbaarheid van de 
specie (toetsing aan IPO-interimbeleid, juni 1995). 
Uit de uitloging van zware metalen, zoals bepaald op het mengmonster met de schudtest (tabel 1 l), blijkt 
dat nuttige toepassing als categorie I bouwstof (vrij toepasbaar, toepassinghoogte 0,7 m) tot de mogelijkheid 
behoord. Arseen zit echter zeer dicht tegen de U1-waarde. 
Op grond van overschrijding van de signaleringswaarde voor meerdere metalen en PAK'S is een nuttige 
toepassing van de baggerspecie echter uitgesloten. 

Ph 

As 

Cd 

Cr 

Cu 

Hg 
Pb 

Zn 

PAK'S 
(10) 

'abel 1 1 : Uitloogbaarheid baggerspecie (schudtest) 

7.6 7.8 

130 50 

0.3 < 0.1 

20 22 

7 7 

< 0.3 < 0.3 

< 5  < 10 

1 O0 90 

0.6 0.4 

0.21 

0.07 

< 0.0003 

< 0.08 

0.94 

0.012 

~ 1.3 

0.72 

0.02 

1.9 

3.7 

nvt 

et zonder meer worden vergeleken met de Ul-waar, :, aangezien in het 
bouwstoffenbesluit een kolomtest wordt voorgeschreven. 
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4.6.2 Toxiciteit 

produktie brandstof smeerolie vet 

situ m3 liter liter liter 

Baggeren 52.290 27.750 326 93 

Transport 1) 50.431 246.425 1.520 

Overslag 2) 39.329 12.650 255 

Totaal 3) 286.825 2.100 93 

Van de baggerspecie die is gebruikt voor het scheiden en immobiliseren is de toxiciteit van één 
mengmonster (genomen uit de beunbakken) bepaald. Bij deze bio-assay werd de baggerspecie 
geklassificeerd als ernstig toxisch (volgens TRIADE-methode en met bio-assays op uitloogwater). 
Bij de bio-assays is een acute test met Daphnia Magna uitgevoerd in plaats van de chronische test. De 
chronische test is na 2 dagen afgebroken vanwege de hoge sterfte. 
De toxiciteit van de 'beun-specie' lijkt hoger te zijn dan de 'in situ specie' (To-situatie), hoewel het in 
principe hetzelfde materiaal betreft. De 10 monsters van 'in situ specie' gaven echter geen eenduidig beeld. 

verbruik verbruik 

liter/m3 MJ/ton d.s. 

0.54 18.6 

4.92 169 

0.33 11.3 

4.7 Energieverbruik 

Van het ingezet materieel is het brandstofverbruik bijgehouden. Het totaal aan geregistreerd 
brandstofverbruik bedraagt 286.825 liter olie, 2100 liter smeerolie en 93 kilo vet. Aangezien de 
registratiegegevens zijn echter niet geheel compleet zijn, is het daadwerkelijke verbruik ca 10% hoger. 

Het energieverbruik t.b.v. het aanvoeren en aanbrengen van het afdekzand is waarschijnlijk deels wel 
meegenomen, maar niet apart te onderscheiden in de registratiegegevens omdat hiervoor deels dezelfde 
materieel is gebruikt als bij het baggeren en het transport van de baggerspecie. 

In tabel 12 is het geregistreerde energieverbruik weergegeven per m3 gebaggerde specie (in situ) en per ton 
droge stof (uitgaande van een in situ dichtheid van 132  kg/dm3 met een droge stofgehalte van 54%). In 
totaal is ca 200 MJ/ton droge stof verbruikt. Het grootste deel van het energieverbruik is benodigd voor het 
transport van de baggerspecie (84%). Het energieverbruik voor transport naar Rotterdam bedraagt 169 
MJ/ton doge stof, oftewel ca 1 MJ per ton ds per getransporteerde kilometer. 

Het energieverbruik ligt boven de vooraf opgestelde raming van 75 MJ/ton d.s. Naast onnauwkeurigheden 
in de bepaling van het energieverbruik, kan dit te maken hebben met een lagere beladingsgraad van de 
beunbakken en doordat in de raming niet het energieverbruik voor het transport en aanbrengen van het 
afdekzand was meegenomen. 

4.8 Stank en geluid 

Bij het baggeren en transport zijn geen geur - en geluidsmetingen verricht. De baggermolen bleek 
geluidsarm te zijn in vergelijking met een normale baggermolen. 

4.9 Conclusie baggeren 

Er is 52.290 m3 baggerspecie ontgraven met een hoge nauwkeurigheid. 
Bij het baggeren is geen continue monitoring uitgevoerd van de emissie naar oppervlaktewater. De 
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vertroebeling die is waargenomen bij "normaal" baggerwerk is slechts een fiactie hoger dan de 
achtergrond vertroebeling. De waterkwaliteit was ook nauwelijks verhoogd ten opzichte van de 
achtergrond-kwaliteit, zodat geconcludeerd kan worden dat de emissie bij het baggeren beperkt is 
geweest. 
Er zijn 6 beunbakken met in totaal 689 ton baggerspecie (droge stof) afgevoerd ten behoeve van de 
thermische immobilisatie. Dit is ruimschoots de hoeveelheid die volgens het plan van aanpak 
noodzake 1 ijk was. 
De samenstelling van deze baggerspecie komt goed overeen met de gemiddelde samenstelling van het in 
situ slib. Alleen het PAK-gehalte is opmerkelijk veel hoger (factor 4). 
Bij het baggeren zijn geen afvalstoffen (grof vuil) vrijgekomen, in tegenstelling tot de vooraf opgestelde 
raming (grof vuil was geschat op 50 ton). 
Het energieverbruik van baggeren en transport naar R'dam bedraagt circa 200 MJ/ton ds. 
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5 FRACTIESCHEIDING/ONTWATERING 

5.1 Uitvoering 

Vanaf de overslag Moerdijk is de baggerspecie in containers getransporteerd naar de grondwasinstallatie 
van Heijmans te Moerdijk. Het ingevoerde slib is in de installatie gescheiden in de volgende deelstromen: 

- grof materiaal van de zeef > 10 mm 
- grof materiaal van de zeef > 0.5 mm 

- grove organische fractie, welke d.m.v. opstroomkolommen is afgescheiden uit het zand (< 3") 
- een slibfiactie (< 63 pm) die wordt ontwaterd met een zeefbandpers. 
- een niet verwerkte hoeveelheid baggerspecie 

- zand 

In het kader van het milieu-monitoring programma zijn alle deelstromen afzonderlijk bemonsterd, met 
uitzondering van de niet verwerkte baggerspecie. De massa van alle deelstromen is op een weegbrug 
bepaald. Hierbij zijn de slibkoek en de grove organische fractie samen gewogen, evenals de twee 
puinfracties. Voor het opstellen van de contaminantenbalans is een inschatting gemaakt van de afzonderlijke 
massa van deze stromen. 

Aangezien de gebruikte grondwasinstallatie niet is uitgerust voor het verwerken van baggerspecie (weinig 
zand, veel water), is vlak voor aanvang van de proef door de combinatie HGT besloten om toeslagzand bij 
te mengen. Zowel de invoer in de installatie, als de dimensionering van de fiactiescheiding/ontwatering is 
niet afgestemd op het verwerken van slib met weinig zand, en het mengen met zand kon beide problemen 
ondervangen. 
Als toeslagzand is een partij gereinigde grond gebruikt die op het terrein aanwezig was. Ter controle is deze 
partij bemonsterd en geanalyseerd. Dit zandslibmengsel is met transportbanden in de installatie gebracht, 
waarbij ondanks het bijmengen van zand een deel van het slib van de band afviel. Hiervan is een deel in de 
riolering terecht gekomen, waardoor de riolering een aantal maal met kolkenzuigers moest worden 
leeggepompt. 

5.2 Massabalans 

De invoer in de installatie bestaat uit: 
aangevoerde baggerspecie van de nieuwe Merwede; 
het bij de overslag afgepompte water; 
toeslagzand. 

Op basis van de analyses voor en na het mengen is berekend hoeveel toeslagzand daadwerkelijk is 
bijgemengd (tabel 13). Hiervoor zijn de analyses van de korrelgrootteverdeling voor en na het mengen 
gebruikt. In totaal zou 1240 ton zand (droge stof) zijn bijgemengd als geen recirculatie was toegepast, 
hetgeen een overall mengverhouding geeft van 1 : 1.8 (baggerspecie : zand). Door recirculatie van het 
toeslagzand kon de hoeveelheid worden beperkt tot 588 ton d.s. - 



Invoer scheidingsinstallatie 

Verder blijkt uit tabel 13 dat de eerste dagen zeer veel zand is gebruikt, en dat aan de latere partijen bagger- 
specie veel minder zand is toegevoegd, waarschijnlijk omdat het bijmengen niet het gewenste effect had. 

Tabel 13 : Mengverhouding zand en baggerspecie 
hoeveelheid hoeveelheid zand mengverhouding 
baggerspecie (ton ds) (ton ds) baggerspecie : zand 

schip 1 162 

schip 2 141 

schip 3 120 

schip 4 136 

schip 5 59 

schip 6 72 

totaal 689 

535 

356 

232 

68 

15 

34 

1240 

1 : 3.3 

1 : 2.6 

1 : 2.0 

1 : 0.5 

1 : 0.3 

I : 0.5 

1 : 1.8 



De uitgaande stromen van de fiactiescheiding/ontatering zijn bemonsterd en de hoeveelheid is gewogen. 
In tabel 14 staan de hoeveelheden weergegeven. In de balans is de hoeveelheid toeslagzand verrekend met 
het uitgaande zand. Uit de tabel blijkt dat het verschil tussen in- en uitgaand slechts 3% bedraagt. In figuur 2 
is de massabalans weergegeven van de fkactiescheiding en ontwatering. 

'abel 14: Massabalans van fractiescheidedontwateren 
totaal water droge stof 
ton ton ton 

Ingaand 

baggerspecie 1439 750 689 

zand O O O 

water uit beun 279 279 

leidingwater 1) 232 232 

totaal in 1.950 1.261 689 

Uitgaand 

zand (verschil voor - na) 1 17 66 51 

slibkoek 2) 988 455 534 

puin > 0.5 mm 3) 7 3 5 

puin > 10 mm 3) 5 2 3 

specie niet verwerkt 4) 78 41 37 

organische fractie 2) 1 O0 39 61 

mors ? ? ? 

slib zandbed ? ? ? 

afvalwater 620 619 1 

totaal uit 1.915 1.225 692 

balans 

balans (%) -1.8 -2.9 0.4 
1 schatting op basis van poly-electroliet verbruik en een verdunningsfactor 
1 zijn samen gewogen, opsplitsing is geschat 

3) zijn samen gewogen, opsplitsing is geschat 
4) niet gewogen, betreft schatting 

droge stof 
'3'0 van invoer 

7.4 

77.5 

5.7 

0.7 

0.4 

5.3 

? 

? 

O. 1 

De waterbalans klopt ook goed, ondanks het feit dat de hoeveelheid water die aanwezig was in de 
scheidingsinstallatie aanwezig was v\\r en na de proef niet is bepaald. Blijkbaar is deze hoeveelheid redelijk 
constant, zodat dit geen onnauwkeurige balans heeft opgeleverd. 
Er is 620 m3 afvalwater geloosd na filtratie met een zandfilter. 



Grondstoffen Zand 588 ton d.S. Leidingwater 232 ton 
I I 

Slib 

Slibkoek 

Baggerspecie 

689 ton ds. I 
I 

Overslagwater 595 ton d.s. 

279 m3 

Produkten Zand I639 ton ds. 

IBCafval 

B-137 ton d.s. 

I I BAGA-afval 

0.8 ton ds. 
620 ton Emissie L v i ?  ton d.s. 

~~ ~~~ ~~ ~ 

Figuur 2: Massabalans fractiescheidedonbvateren 

Bestemming deelstromen 
In figuur 2 is ook de bestemming van de verschillende deelstromen aangegeven: 

Verbruik aan primaire grondstoffen en water. Bij de ontwatering van het slib is 3.5 m3 aan 
geconcentreerd poly-electroliet gebruik (5 g/ton d.s.). Voor het aanmaken van het poly-electroliet is naar 
schatting 232 m3 aan leidingwater verbruikt. 

Produktie van secundaire grondstoffen. Bij de fractiescheiding 588 ton zand verbruikt als 
toeslagmateriaal en is 639 ton geproduceerd (opbrengst van 5 1 ton zand). Het afgescheiden zand is door 
Heijmans uitgekeurd. Aangezien het materiaal niet voldeed aan de toepassingseisen, is het nog een keer 
door de installatie geleid. Daarna is het materiaal als secundaire grondstof afgezet. 

Residuen. De volgende residuen zijn bij de verwerking vrijgekomen: 
- niet verwerkt slib. Bij het schoonmaken van het terrein is ca 37 ton aan baggerspecie (d.s.) verzameld 

en afgevoerd naar de Papegaaiebek. 
grof vuil. De hoeveelheid grof puin > 10 mm en puin > 0,5 mm bedroeg 8.2 ton. Deze stromen zijn 
gezamenlijk afgevoerd naar DOP-NOAB. 
slib uit zandbed. Deze hoeveelheid kon niet worden gemeten. 

- 

- 

Emissie van slibAozing van water. Bij de overslag en de verwerking is een onbekende hoeveelheid slib 
ongecontroleerd het riool ingespoeld. 
Het afvalwater van het proces (620 m3) is via een zandfilter geloosd op het riool. Dit afvalwater bevat 
nog een kleine hoeveelheid slib. 

Verdere verwerking. De grove organische fractie en de slibfractie zijn samengevoegd en vervolgens 
met containers vervoerd naar ATM te Moerdijk voor verdere verwerking. 

22 



Opslag slibkoek 

Scheiding in zand en slib 
In figuur 3 is de korrelverdeling van de baggerspecie en het zand en slib weergegeven. 
De aangevoerde baggerspecie bevatte een vrij grote variatie in korrelverdeling. Het zandgehalte (fractie > 
63 pm) varieerde van 20 tot 55%. Door de bijmenging van toeslagzand steeg het zandgehalte tot 70 - 85% 
voor de eerste vier aangevoerde bakken. Bij de laatste twee bakken is weinig zand bijgemengd, zodat het 
zandgehalte in de invoer van de scheidingsinstallatie lager lag (ca 55%). 

In figuur 3 zijn ook de korrelverdeling van het zand en de slibfractie weergegeven. Hieruit blijkt dat het 
zand vrijwel geen slib meer bevat (2% < 63 pm). De slibkoek bevat echter nog vrij veel zand (10% > 63 pin 
en 4% > 125 pm). De scheidingsdiameter van de installatie ligt ongeveer bij 150 pin. Het nog in de slibkoek 
aanwezige zand kan voor de verdere verwerking met het smeltproces nadelige consequenties hebben 
(verandering smelttemperatuur, verhoging viscositeit van de smelt). Ter compensatie hiervan zullen bij de 
thermische verwerking meer toeslagstoffen nodig zijn. 



Fractiescheiding Moerdijk 

1 10 1 O0 
korrelgrootte (pm) 

1t 

[+specie +zand -I, slibkoek] 

Fractiescheiding Moerdijk i BwJe=peek 

Factiescheiding Moerdijk 
Sllbkmk 

Fractiescheiding Moerdijk 
Specie+ toeslagzand 

100, 

~ .~ ~~ 

Fractiescheiding MoerdiJk 
Twsla.gund 

100 

Figuur 3 : Korrelgrootteverdelingen baggerspecie, zand en slib 
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5.3 Contaminantenbalans 

In bijlage 2 zijn de analyseresultaten van de uitgaande stromen van de fractiescheiding weergegeven. In 
tabel 15 is de procentuele balans weergegeven voor enkele zware metalen, chloride en PAK's (uitgaande 
stromen als % van ingaand). In bijlage 5 is de volledige balans weergegeven. Uit de opgestelde balansen 
blijkt dat de nauwkeurigheid van bemonstering en analyse hoog is (evenals voor de opgestelde droge stof 
balans). De output ligt voor de meeste componenten 5 B 15% hoger dan de input. 

De verdeling van zware metalen over de verschillende fracties is voor alle metalen ongeveer gelijk. Meer 
dan 90% is in de slibkoek terug te vinden. 
Van de organische verontreinigingen (PAK's en PCB's) is de recovery in de slibfractie lager. Conform de 
verwachting blijkt een aanzienlijk deel van de PAK's voor te komen in de grove organische fractie. Voor 
PCB's is er echter een tekort in de balans van bijna 20%. 
Het gebruikte toeslagzand is iets aangerijkt met chroom, nikkel en zink. Het gehalte aan lood en PAK's 
in het toeslagzand is daarentegen gedaald (negatieve waarde in de balans). 

Uit de analysegegevens blijkt dat ca 95% van de verontreinigingen in de verder te verwerken fracties 
voorkomt (slibkoek en organische fractie). 

Tabel 15: Verontreinininnenbalans voor fiactiescheidedontwateren (% van invoer 
Hg Pb Zn Cr PAK PCB's CI 

(16 EPA) (som7) 

zand (verschil voor 
- na) 
slibkoek 

organische fractie 

puin > 0.5 mm 

puin > 10 mm 

afvalwater 

slib zandfilter 

specie naar riool 

specie niet verwerkt 

3.0 -6.7 5.2 6.1 -0.9 ? ? 

99.2 91.7 91.4 96.6 79.4 

2.0 2.5 2.6 3.5 23.6 

0.2 0.5 0.5 0.5 0.4 

O. 1 O. 1 O. 1 O. 1 1.6 

<0.01 0.01 0.01 CO.01 < 0.01 

? ? ? ? ? 

? ? ? ? ? 

8.6 5.3 5.8 5.8 5.2 

69.5 

5.0 

0.4 

0.3 

? 

? 

? 

5.9 

47.7 

2.1 

O. 1 

o. 1 

32.2 

? 

? 

4.8 

totaal uit 113 94 106 113 1 o9 81 87 

5.4 Emissies 

Het afvalwater van de ontwatering is door en zandfilter geleid en daarna geloosd op het riool. Het zware 
metalen- en PAK-gehalte van het gefiltreerde afvalwater is zeer laag (minder dan 0.0 1 YO van de invoer 
wordt met het afvalwater geloosd). Wel bevatte dit afvalwater ruim 30% van het chloor uit de baggerspecie. 
De samenstelling van het afvalwater voldeed ruimschoots aan de WVO-vergunning. 
Naast deze gecontroleerde emissie is een onbekende hoeveelheid slib het riool ingespoeld. 

5.5 Kwaliteit van de produkten 

5.5.1 Zand 

Aangezien het zand dat is geproduceerd voor het overgrote deel uit het bijgemengde toeslagzand bestaat, 
zijn in het kader van de milieu-monitoring geen analyses uitgevoerd om de toepasbaarheid te beoordelen. 
Uit analyses van de combinatie HGT bleek dat het zand voldeed niet aan de tussengrenswaarde uit het IPO- 
interimbeleid voldeed. Hierom is door de combinatie HGT dit zand nogmaals gereinigd. 
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5.5.2 Slibkoek 

Beschikbaarheid van verontreinigingen 
In tabel 16 is aangegeven op welke wijze de verontreinigingen aanwezig zijn in de baggerspecie. Hieruit 
blijkt dat, net als bij de onbehandelde baggerspecie, vrijwel geen zware metalen zijn vastgelegd in 
silicaatroosters. 
De beschikbaarheid voor uitloging is hoog (> 10%) voor cadmium en zink. De beschikbaarheid van deze 
metalen is sterk toegenomen ten opzichte van de onbehandelde baggerspecie. Deze toename is mogelijk te 
wijten aan verschuiving van evenwichtscondities tijdens de verwerking (oxidatie). 

Bij de uitloging met de schudtest blijkt dat een klein gedeelte van deze beschikbare hoeveelheid ook 
daadwerkelijk uitloogt. Ten opzichte van de onbehandelde baggerspecie is de uitloging van arseen en PAK'S 
afgenomen (tabel 17). De uitloogbaarheid van cadmium en zink is daarentegen sterk toegenomen, hetgeen 
overeenkomt met de toename in beschikbaarheid. De pH van de baggerspecie-extracten is iets hoger dan 
van het extract van de slibkoek (resp pH 7.6 en Ph 7.0). Dit verschil lijkt niet genoeg om de sterke toename 
in uitloging te verklaren. 
Vergeleken met de uitloognorm uit het IPO-interimbeleid (juni 1995), blijkt dat de uitloging van cadmium 
en zink hoger te liggen dan de grenswaarde voor categorie I bouwstof. Overigens is ook op grond van 
overschrijding van de signaleringswaarde voor meerdere metalen en PAK'S een nuttige toepassing van de 
slibkoek echter uitgesloten. 

Tabel 16: Beschikbaarheid van verontreinigingen in de slibkoek 

As 
Ba 
Cd 
c o  
Cr 
Cu 
Hg 
Ni 
MO 
Pb 
Sb 
Se 
Sn 
V 
Zn 

vastgelegd 1) 
YO van totaalgehalte 

baggerspecie slibkoek 

O O 

O O 

3 5 
O O 
O 7 
O O 

O O 
O 

37 
O O 

beschikbaar 2) 
% van totaalgehalte 

baggerspecie slibkoek 

31.5 5.9 
16.9 
0.9 46.9 

47.2 
1.2 0.6 
O. 1 1.3 

< 0.1 < 0.1 
28.6 
3.8 
0.7 0.9 

< 14.3 
2.5 
23.8 61.9 

- niet geanalyseerd 
1) niet vastgelegd in roosters = procentueel verschil tussen totaalsamenstelling en koningswaterdestructie 
2) beschikbaar = procentuele hoeveelheid die maximaal beschikbaar is voor uitloging 
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'abel 17: 

As 

Cd 

Cr 

Cu 

Hg 

Pb 

Zn 
PAK'S 
(10) 

itloogbaarheid baggerspecie en slibkoek (schudtest 
baggerspecie 1) slibkoek 

U S  cumulatief = 10 US cumulatief = 10 
( ~ g / k t z W  W."s) 

0.82 

0.002 

0.21 

0.07 

< 0.0003 

< 0.08 

0.94 

0.01 

0.15 

0.10 

0.17 

0.16 

< 0.0003 

0.13 

24.4 

< 0.0003 

Toetsingswaarde 2) 

categorie I bouwstof 
(h = 0,7m) 

0.88 

0.032 

1.3 

0.72 

0.02 

1.9 

3.7 

nvt 

) baggerspecie ex-situ (bemonsterd in beun) 
2) uitloogresultaten van een schudtest kunnen niet zonder meer worden vergeleken met de U1-waarde, aangezien in het 

bouwstoffenbesluit een kolomtest wordt voorgeschreven. 

Toxiciteit 
Op de slibkoek en het perswater zijn bio-assays uitgevoerd. Beide monsters worden als ernstig toxisch 
geklassifíceerd op basis van het effect bij de acute bio-assay met Duphniu Mugna..Het uitvoeren van de bio- 
assay op uitloogwater van de slibkoek (van CEN-test) gaf geen verschil in klassificatie met de uitvoering 
volgens de TRIADE-methode. 
De eindbeoordeling van de toxiciteit van de slibkoek is gelijk aan de onbehandelde baggerspecie. Er is wel 
een verlaging van de toxiciteit waargenomen, maar deze komt niet in het eindoordeel tot uiting. Op basis 
van de metaalgehaltes in het testmedium werd daarentegen een toename van de toxiciteit verwacht. 

5.6 Energieverbruik 

Het energieverbruik (electriciteit) van de fiactiescheiding en ontwatering bedraagt, op basis van de 
meterstanden voor en na de proef 2835 Kwh. Dit komt neer op 14.8 MJ/ton d.s. Dit is veel lager dan de 
opgestelde raming (79 MJ/ton d.s.). 
Niet bekend is het energieverbruik van het transport (van overslag naar de grondwasinstallatie) en het intern 
transport. 

5.7 Stank en geluid 

Bij de scheidingssinstallatie wordt op verschillende plaatsen de lucht afgezogen en met actief koolfilters 
gereinigd. De geluidproduktie mag volgens de vergunning niet meer an 55  dB(A) bedragen. Er zijn geen 
controle metingen uitgevoerd aan stank en geluid. 

5.8 Ruimtebeslag 

Het ruimteverbruik van de verwerking bedraagt ca 1500 m2, gedurende 3 weken. Hierin is niet inbegrepen 
de opslag van het zand en residuen die bij de verwerking zijn vrijgekomen. 
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5.9 Conclusie fractiescheidedontwateren 

Algemeen 
Bij de fractiescheiding is een grote hoeveelheid toeslagzand bijgemengd, om technische problemen met 
de installatie te voorkomen. Ook met de toevoeging van zand bleek echter de invoer van de installatie 
niet toereikend, waardoor veel mors is opgetreden. Naarmate de uitvoering vorderde is steeds minder 
zand toegevoegd. 

Massabalans 
De opgestelde balans voor droge stof en water klopt goed. De uitvoer is ca 3% lager dan de invoer. 
Belangrijkste conclusies uit de massabalans zijn: 
- Het verbruik aan toeslagstoffen is laag (alleen PE). Bij de verwerking is 330 liter leidingwater per ton 

baggerspecie verbruikt. 
- Er is 7% zand geproduceerd (op basis van droge stof). Dit zand bevat vrijwel geen slib. De slibkoek 

bevat echter nog een aanzienlijke hoeveelheid fijn zand (ca 10%). De scheidingsdiameter is geschat 
op 125 pm. 

- Per ton verwerkte baggerspecie (droge stof) is ca 64 kg afgevoerd naar een IBC-stortplaats. Het 
grootste deel hiervan is niet verwerkt slib (morsverlies van de invoer). 

Contaminanten balans 
De verontreinigingenbalans klopt redelijk goed. De uitvoer is iets hoger (ca 10%) dan de invoer. 
belangrijkste conclusies uit de massabalans zijn: 
- Het grootste deel van de zware metalen uit de baggerspecie (> 90%) is terug te vinden in de slibkoek. 

Voor PAKs is een aanzienlijk deel (24%) aanwezig in de grove organische fractie die vrijkomt bij de 
nabehandeling van de zandfractie. 

- Aangezien de slibkoek en de organische fractie zijn samengevoegd, wordt het overgrote deel van de 
verontreiniging uit de baggerspecie (> 90%) verder verwerkt met immobilisatie. 

- Een klein deel van de verontreinigingen is afgevoerd met het zand en grof vuil. 

Emissie 
Het afvalwater van de ontwatering is gereinigd met een zandfilter. Hierdoor is de emissie van zware 
metalen beperkt tot < 0.02% van de invoer. Een aanzienlijk deel van het chloor blijkt te worden 
uitgespoeld (ca 30% van de invoer in het afvalwater). 
Bij de verwerking is een onbekende hoeveelheid slib in het riool terecht gekomen (mors). 

Produktkwaliteit 
Door het gebruik van toeslagzand is een beoordeling van de toepasbaarheid van het zand niet uitgevoerd. 
het geproduceerde zand is door Heijmans afgezet als secundaire grondstof. 
De uitloging van arseen en PAK's is voor de slibkoek duidelijk lager dan voor de onbehandelde 
baggerspecie. Dit verschil kan bij arseen te wijten zijn aan oxidatie van arseniet naar het minder mobiele 
arsenaat. Voor PAK's is de oorzaak onbekend. Mogelijk zijn de meest mobiele vormen van PAKs 
geconcentreerd in de organische fractie (hierop is geen uitloogtest uitgevoerd). 
De uitloging van cadmium en zink is voor de slibkoek duidelijk hoger dan voor de onbehandelde 
baggerspecie. De pH van de slibkoek is iets lager, maar het verschil is zeer beperkt. 
De toxiciteit van de slibkoek is lager dan van de onbehandelde specie, maar blijft ernstig toxisch. Ook 
het gefiltreerd afvalwater bleek ernstig toxisch. 

Energieverbruik 
Het energieverbruik van de fractiescheiding/ontatering is beperkt (1 5 MJ/ton d.s.) en in dezelfde orde 
als het energieverbruik voor het baggeren. 
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6 DROGEN 

6.1 Uitvoering 

Bij ATM in Moerdijk is, in een periode van 2 dagen, de slibkoek gedroogd in een installatie die normaliter 
gebruikt wordt voor thermische grondreiniging. In figuur 4 is een schematisch overzicht van deze installatie 
weergegeven. Om deze installatie geschikt te maken voor de droging van de baggerspecie is de temperatuur 
in de ovens verlaagd. De gastemperatuur aan de uitgaande zijde is teruggebracht tot ongeveer 230OC, zodat 
er zo weinig mogelijk verdamping van organisch materiaal plaatsvindt. 

Bij het milieu-monitoring programma zijn de te verwerken en vrijkomende deelstromen bemonsterd. De 
resultaten van de analyses zijn weergegeven in bijlage 3. Het volcontinue droogproces is alleen overdag 
begeleid. De rookgasmetingen zijn de tweede dag uitgevoerd door een mobiel laboratorium van ProMonito- 
ring. 

De slibkoek is in de installatie gescheiden in de volgende deelstromen: 
gedroogd slib 
verliezen : zeefrest (gedroogde grove brokken) + aan- en afloop 
afgassen (rookgasmissie) 
rookgasresidu van de gaswasser (opgenomen in het doekenfilter) 
niet verwerkte slibkoek 

Bij het droogproces is een deel van het slib met de rookgassen meegevoerd naar de naverbrander en 
vervolgens in een stofcycloon afgevangen. Dit slib, dat wel tot hoge temperatuur is verhit, is teruggemengd 
met het gedroogde slib (geen aparte deelstroom). 

De verliezen bestaan uit grove brokken gedroogd slib die zijn afgescheiden bij het zeven van de uitvoer en 
uit aan- en afloopmateriaal. De thermische installatie is niet vooraf en na afloop van de proef gereinigd, 
zodat de eerste en laatste charge niet representatief gesteld worden voor het droogproces. De aan- en afloop 
zijn daarom apart afgevoerd. 

Het gedroogde slib, veelal bestaand uit kleine pellets (diameter meestal kleiner dan 1 cm) is direct opgevan- 
gen in big-bags (1 m3 inhoud) en vervoerd naar het terrein van de grondwasinstallatie van Heijmans 
Milieutechniek te Moerdijk. De hoeveelheden slibkoek en gedroogd slib zijn bepaald aan de hand de 
overslag van bigbags. Een directe debietmeting bij de installatie was niet mogelijk. Wel is waargenomen dat 
de invoer van slibkoek sterk varieerde (van 8 tonhur tot 30 tonhur). 

filter-as rookgas 

dcekenfilter kalkwasser 

I 
I kalk 

stof stof 

I atgas 

I 
I 
I 

V 
gloeitrommel Zeef zeef-rest 

4 I 
I 
I 

lucht 
brandstof gedroogd slib 

Figuur 4: Schema droogproces 



De rookgassen zijn gereinigd met de nieuwe rookgasreinigingsinstallatie van ATM. Eerst worden de 
rookgassen naverbrand (ca 850 "C), waarna het stof wordt verwijderd met een cycloon en een doekenfilter. 
Dit stof dat tot hoge temperatuur is verhit (verbranding van organisch stof en organische verontreinigingen) 
wordt bij de output van de droger gevoegd. 
De gassen worden daarna door een kalkwasser en daarna een cycloon en een doekenfilter geleid. De 
reststromen van de rookgasreiniging zijn niet bemonsterd, aangezien hiervan door de korte duur van de 
proef, geen representatief monster kon worden genomen. Om toch een inschatting te kunnen maken van de 
afvang van verontreinigende componenten is een extra rookgasmeting voor de gaswasser uitgevoerd. 

6.2 Massabalans 

In tabel 18 en figuur 5 is de massabalans van het droogproces weergegeven. Er was in totaal 1088 ton 
slibkoek (droge stof) beschikbaar voor het droogproces. Hiervan is 976 ton slibkoek gedroogd en 112 ton 
slibkoek is als reserve achtergehouden. De 463 ton gedroogd slib met een droge stof gehalte van 98% is in 
bigbags naar de opslag van HMT in Rosmalen vervoerd. De aan- en afloopverliezen en het grove afgezeefde 
materiaal (32 ton), is afgevoerd naar DOP-NOAP. 

Opslag gedroogd slib in big-bags 
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De stofemissie was zeer gering (in totaal 5 kg). Ook de hoeveelheid stof die is afgevangen in de 
rookgasreiniging (berekend op basis van rookgasmeting v\\r en na de rookgasreiniging) is zeer gering (in 
totaal 9 kg). 

deelstroom 

De balans van water, en daarmee ook van de natte gewichten, kloppen niet omdat de input en output niet 
volledig zijn. Aan de input zijde is de hoeveelheid verbrandingslucht (inclusief waterdamp) niet bekend en 
aan de output is het gewicht van de verbrandingsgassen niet meegenomen (wel de hoeveelheid waterdamp). 
Tevens is de waterbalans van de rookgasreiniging (gaswasser) niet bekend. Deze ontbrekende posten 
hebben echter geen invloed op de droge stofbalans. 

gewicht (ton) droge stof (ton) Inert materiaal 
(ton) 

Ingaand 
slibkoek 
verbrandingslucht 
brandstof 

Uitgaand 
gedroogd slib 
verliezen (zeefrest + aan/afloop) 
mors (verstuiving) 
reserve slibkoek 

rookgasemissie 2) 
residu doekenfilter 2) 
rookgas droog 
waterdamp 2) 

1088 624 460 
? 

33 33 1) O 

463 444 342 
32 31 24 

? 

112 64 47 

0.005 0.005 0.005 
0.009 0.009 0.009 

? 

550 O 
subtotaal in 
subtotaal uit 
verschil in- en uitgaand 
YO saldo balans van input 

1122 624 
1157 539 
+ 35 - 84 
f 3% - 13% 

460 
413 
- 47 

- 10% 
I 

) de brandstof is niet in de droge stofbalans meegenomen, evenmin als de verbrandingscomponente 1 

(C02) in de rookgassen 
2) Bepaling van hoeveelheid gedaan met concentratiemetingen en een verondersteld constant debiet 

In de droge stofbalans ontbreekt een hoeveelheid van 84 ton (ca 13 % van de input). Een van de oorzaken is 
waarschijnlijk de verbranding van organisch materiaal. Het organisch stofgehalte van het slib is met ca 20 % 
gedaald, hetgeen neerkomt op een afbraak van 23 ton organisch materiaal. Gezien de lage temperatuur in de 
ovens wordt dit vermoedelijk veroorzaakt doordat een deel van het slib is meegevoerd met de rookgassen 
door de naverbrander. 

Daarnaast vormt de waargenomen stofemissie bij het vullen van de big-bags met gedroogd slib een 
verliespost. Deze emissie zal groter zijn geweest dan de zeer geringe rookgasemissie, maar zal geen 
verklaring zijn voor het ontbreken van bijna 80 ton slib. De oorzaak hiervan moet worden gezocht in de 
onnauwkeurigheid van de registratie van aan- en afvoer en de analyse van het droge stofgehalte. 

Bestemming van de deelstromen 
In figuur 5 is de massabalans (droge stof) en de aard van de reststromen weergegeven. Van de beschikbare 
slibkoek is 10% (op droge stofbasis) niet verwerkt. Van de verwerkte hoeveelheid is 6% aan verliezen 
opgetreden. Beide reststromen zijn afgevoerd naar een stortplaats (DOP-NOAB). Het gedroogde slib is 
opgeslagen en vervolgens gebruikt voor de immobilisatieproef. 
Het filter-as (geschat op basis van de rookgasmetingen) van de proef is niet apart vrijgekomen. 
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Grondstoffen 
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Produkten 
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444 ton d.s. 

Figuur 5:  Massabalans drogen 

6.3 Contaminantenbalans 

In tabel 19 is een overzicht gegeven van de balans aan enkele zware metalen en PAK'S. De gehaltes aan 
zware metalen zijn bij het drogen nauwelijks veranderd. Daarom is in de balans, net als in de droge 
stofbalans, een klein tekort. Omdat het rookgasresidu van de wasser/stoffilter niet bemonsterd kon worden 
is voor enkele vluchtige elementen (Hg, C1, S) de afvang berekend op basis van een rookgasmeting v\\r en 
n< de rookgasreiniging. Voor de andere (niet vluchtige) elementen is aangenomen dat de afvang met 
rookgasresidu verwaarloosbaar is geweest. 

Voor PAK'S en PCB's is het tekort in de contaminantenbalans vrij groot (20 en 35%). Dit tekort is mogelijk 
te wijten aan het feit dat een deel van het slib is meegevoerd met de rookgassen en bij 850 OC is naverbrand. 
Het stof is uit de rookgasen afgevangen en gemengd met het gedroogde slib. In het monster van het 
teruggemengde stof is een laag PAK-gehalte gemeten ( 5  mgkg). 
Dit monster bevatte ook een laag kwik-gehalte, hetgeen wijst op verdamping van kwik uit het stof dat met 
de rookgassen is meegevoerd. Door terugmenging bvan dit stof met de uitvoer van gedrogd slib, ligt het 
kwikgehalte in de uitvoer ca 20% lager dan in de invoer. Met de rookgasmetingen is echter slechts een klein 
deel van het kwik teruggevonden (1% van de inoer is gemeten v\\r de rookgasreiniging). Met de rookgas- 
reiniging wordt hiervan het grootste deel afgevangen. 
Voor chloor lijkt er sprake te zijn van een sterke aanrijking (67% te veel aangetroffen in de uitgaande 
stromen). De oorzaak hiervan is niet bekend. Een aanzienlijk deel van het chloor verdampt (ca 10%). Met de 
rookgasreiniging wordt hiervan de helft afgevangen in de wasser, en de rest wordt geNmitteerd. Van het 
zwavel verdampt slechts 4% en hiervan wordt met de rookgasreiniging ca 90% afgevangen (zie bijlage 6).  
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Tabel 19: Contaminantenbalans (als % van de invoer) 
Hg Pb Zn Cr Pak(16) CI 

slibkoek 1 O0 1 O0 99.7 1 O0 1 O0 1 O0 
brandstof 0.3 

gedroogd slib 54 74 75 74 65 138 

verliezen 5 5 5 5 5 10 

reserve slibkoek 10 10 10 10 10 10 

rookgas emissie 0.4 0.06 0.02 0.01 4 

wasser/filter 0.9 5 

Totaal uit 70 90 91 90 81 167 

6.4 Emissies 

Op 3 oktober I995 is door het mobiele laboratorium van ProMonitoring gedurende het droogproces op twee 
punten rookgasemissiemetingen verricht. Tijdens het drogen zijn voor en na het doekenfilter continu- 
registrerende metingen en debietmetingen uitgevoerd. In tabel 20 zijn de resultaten van de meting na het 
doekenfilter (in de schoorsteen) weergegeven. De emissies aan zware metalen en dioxinen voldoen aan de 
emissie-eisen. 

Naast de rookgasemissie is er bij het drogen ook sprake geweest van verwaaiing van stof bij de uitvoer van 
gedroogd slib (vullen van de big-bags). De hoeveelheid is niet bekend. 

Tabel 20: Concentraties in rookgas 
parameter concentratie Emissierichtlijn ** 

GWd"3) (mg/"3,11% 02) 
stof 2.3 5.0 
SOx (als S02) 1.6 40 
NOx 173 70 
HCL 4.2 10 
HF 0.06 1 
co 63 50 
CXHY (c) 7.5 10 
Dioxine * 0.0008 o. 1 
Cadmium 0.0007 0.05 
Kwik 0.009 0.05 
Sb+ Pb + Cr+ Cu + Mn + V + 0.5 1 .o 
Sn+ As + Co +Ni  + Se + Te 

* inng/"3 
**  voor toetsing aan emissierichtlijn moet een omrekening naar rookgas met 11% O2 plaatsvinden. Aangezien het zuurstofgehalte 

tijdens metingen 11.3% was, zullen de gehaltes hierbij nauwelijks veranderen. 



Rookgasmeting bij drogen 

6.5 Kwaliteit van de produkten 

Beschikbaarheid van verontreinigingen 
In tabel 21 is aangegeven op welke wijze de verontreinigingen aanwezig zijn in het gedroogde slib. De 
vastlegging van zware metalen in kristalroosters is, zoals verwacht, niet toegenomen bij het drogen. 

De maximale beschikbaarheid voor uitloging is in vergelijking met de slibkoek (tabel 16) voor de meeste 
metalen weinig veranderd. De beschikbaarheid is vrij hoog (> 5%) voor arseen, cadmium, molybdeen, 
vanadium en zink. Voor cadmium en zink is de beschikbaarheid afgenomen bij het drogen. 

Ook bij de uitloging met de schudtest (tabel 22) blijkt dat de uitloging van cadmium en zink afgenomen ten 
opzichte van de slibkoek, voor deze metalen ligt de uitloging van het gedroogde slib onder de grenswaarde 
voor categorie I bouwstoffen. De uitloging van arseen en koper is daarentegen toegenomen en ligt nu boven 
de U 1-grenswaarde. De oorzaak van deze verschuivingen in het uitlooggedrag is niet bekend. 
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Tabel 21 : beschikbaarheid van verontreii 

As 
Ba 
Cd 
c o  
Cr 
Cu 
Hg 
Ni 
Mo 
Pb 
Sb 
Se 
Sn 
V 
Zn 

vastgelegd 
'XO van totaalgehalte 

bagger- slibkoek gedroogd 
specie slib 

O 

O 

3 
O 
O 
O 

O 
O 

37 
O 

O 

O 

16 
7 

11 

O 

44 
6 

;ingen in het gedroogde slib 
beschikbaar 

YO van totaalgehalte 
baggerspecie slibkoek gedroogd slib 

31.5 5.9 6.7 
16.9 3.1 
0.9 46.9 9.3 
47.2 5.0 
1.2 0.6 0.2 
o. I 1.3 1.5 

< 0.1 < 0.1 < 0.1 
28.6 3.4 
3.8 12 
0.7 0.9 0.5 

< 14.3 < 2.2 
2.5 5.8 
23.8 61.9 10 

- niet geanalyseerd 
1) niet vastgelegd in roosters = procentueel verschil tussen totaalsamenstelling en koningswaterdestructie 
2) beschikbaar = procentuele hoeveelheid die maximaal beschikbaar is voor uitloging 

Tabel 22: Uitloogbaarheid slibkoek en gedroogd slib (schudtest) 
I baggerspecie slibkoek gedroogd slib 

Zn 
PAK'S (1 O) 

LIS = 10 
m!k" 

0.82 
< 0.002 

0.21 
0.07 

< 0.0003 
< 0.08 
0.94 
0.012 

L/S=lO 
~mg/kgds) 

0.15 
0.096 
O. 174 
0.156 

< 0.0003 
0.13 
24.4 

< 0.0003 

LIS= 10 
(mg/kgds) 

2.34 
0.004 
0.448 
2.84 

< 0.0003 
< 0.05 
0.17 

0.0001 

Toetsingswaarde 1) 

categorie I bouwstof 
(h = 0,7m) 

0.88 
0.032 

1.3 
0.72 
0.02 
1.9 
3.7 
nvt 

I 

) uitloogresultaten van een schudtest kunnen niet zonder meer worden vergeleken met de UI-waarde, aangezien in het 
bouwstoffenbesluit een kolomtest wordt voorgeschreven. 

6.6 Energieverbruik 

Tijdens het droogproces is periodiek het brandstof en elektriciteitsverbruik afgelezen. De gemiddelde 
waarde bedroeg respectievelijk 1.960 Kg/uur en 1 .O00 KWhur. Bij het droogproces is 36.6 m3 liter olie 
verbruikt, hetgeen neerkomt op 2.700 MJ/ton slib (d.s.). Hiermee ligt het energieverbruik een 150 x hoger 
dan het energieverbruik voor het baggeren. 
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Tabel 24: Verbruikte energie 
Energiebron hoeveelheid Hoeveelheid energieverbruik 

(ton) MJ MJ/ton slib (droge stof) 

brandstof (olie) 33.3 1.450.000 2687 

elektriciteit 153 0.3 

Totaal 2687 

6.7 Stank en geluid 

Er zijn geen metingen uitgevoerd aan stank en geluid. Het totale geluid bronvermogen van de thermische 
reinigingsinstallatie bedraagt 106 dB (A). 

6.8 Ruimtebeslag 

Het totale oppervlak van de grondreinigingsinstallatie bedraagt 2400 m2. Deze installatie is gedurende 2 
dagen gebruikt. 

6.9 Conclusie drogen 
De balans voor droge stof klopt redelijk goed (uitvoer 6 % lager dan invoer). Ongeveer 20% van het 
organisch stof lijkt te zijn afgebroken, mogelijk doordat een groot deel van het slib meet de rookgassen is 
meegevoerd en in naverband bij 850 "C. Ook in de balans van PAK'S en PCB's is een tekort van ca 20% 
die door de naverbranding kan zijn veroorzaakt. 
Per ton gedroogde slibkoek is 60 kg afgevoerd als IBC-afval (zeefi-est en aan-en afloopmateriaal. Daar- 
naast is 1 12 ton slibkoek niet verwerkt en uiteindelijk naar een stortplaats afgevoerd. Op basis van de 
rookgasmetingen is berekend dat ca 9 kg stof is afgevangen in het doekenfilter. 
De gehaltes aan zware metalen zijn bij het drogen niet veranderd, met uitzondering van Hg. Het kwik 
kan zijn vervluchtigd, maar is bij de rookgasmetingen niet aangetroffen ('gat' in de balans van 32%). 
De rookgasemissies zijn zeer beperkt (< O. 1 % van de invoer). Wel is een (niet bekende) hoeveelheid ge- 
droogd slib verwaaid bij het vullen van de big-bags. 
Door het drogen zijn niet verklaarde verschuivingen opgetreden in de uitloging (afname voor cadmium 
en zink, en toename voor koper en arseen). 
Het energieverbruik van het drogen is hoog (2.687 MJ/ton d.s.). 
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7 THERMISCHE IMMOBILISATIE 

7.1 Uitvoering 

De gedroogde baggerspecie is gedurende enkele maanden opgeslagen in big-bags op het terrein van 
Heijmans Milieutechniek te Rosmalen. Daarna is het gedroogde slib in 8 partijen van 30 - 45 ton per trein 
getransporteerd naar Duitsland (Velmede). Bij Metallgeisserei Velmede is, in een periode van 6 maanden 
(december 1995 - mei 1996), de gedroogde baggerspecie gesmolten in een installatie die normaliter gebruikt 
wordt voor de verwerking van electronica-schrott. Gedurende de eerste maanden is afivisselend 
metaalschrott en baggerspecie verwerkt. In de maanden maart en april is vrijwel alleen baggerspecie 
verwerkt. 

In figuur 6 is een schematisch overzicht van de smeltinstalatie weergegeven. De oven wordt gestookt met 
oxy-hel verhitting, onder gedeeltelijk reducerende omstandigheden. De gastemperatuur in de oven bedraagt 
naar schatting 1400 B 1500 "C (geen directe meting). De (dubbelwandige) oven werd met water gekoeld. 

Met een doseerband is het gedroogde slib, kalksteen en MgO in de oven gebracht. De smelt wordt aan de 
onderzijde discotinu afgetapt (batch van ca 175 kg) door de prop in de tapopening met een lans door te 
branden. Bij normaal bedrijf wordt de invoer vrijwel niet gestaakt tijdens het aftappen, maar bij de 
verwerking van baggerspecie is de invoer regelmatig stilgelegd (batchgewijze bediening). Elke batch nam 
ca 40 minuten in beslag. 
De smelt is afgetapt in gietpotten van ca 175 kg die vervolgens ongecontroleerd werden gekoeld. De 
buitenkant van de slakken is daardoor niet gekristalliseerd (laag van enkele centimeters). De binnenzijde is 
wel kristallijn. 
In de laatste produktiemaanden is een gedeelte van de smelt opgevangen in 6-hoekige vormen, voor de 
produktie van vormgegeven zetsteen. Deze gietvormen werden geïsoleerd en langzaam afgekoeld, zodat een 
kristallijn produkt ontstond. 

De hete rookgassen verlaten aan de bovenzijde de smeltoven en worden door een "slakkenkamer" geleid. In 
de slakkenkamer wordt ook zuurstof gedoseerd om de rookgassen te oxideren. Bij de verwerking van 
baggerspecie werd een deel van de invoer direct met de rookgassen meegesleurd (carry-over). Dit stof smolt 
ten dele in het rookgaskanaal achter de oven, zodat deze dichtslibde. Het rookgaskanaal werd regelmatig 
opengestoken. Het puin dat hierbij ontstond kwam in de slakkenkamer terecht. Een ander deel van de 
"carry-over" belandde rechtstreeks als stof in de slakkenkamer. De slakkenkamer werd dagelijks tijdens 
stilstand van de oven schoongemaakt, evenals het rookgaskanaal. 



Aftappen van de smelt in gietpotten 

De rookgassen werden vervolgens gekoeld tot ca 200 O C  en door een gaswasser geleid. In de gaswasser is 
natronloog en leidingwater gedoseerd. In de gaswasser wordt een deel van het stof en zouten afgevangen. 
Het slib uit de wasser werd handmatig verwijderd. 

Na de gaswasser is een doekenfilter geplaatst voor verwijdering van het nog aanwezige stof en metaalzou- 
ten. Na het doekenfilter is vervolgens nog een koolfilter aanwezig, met name voor verwijdering van 
organische verbindingen en kwik. Daarna worden de rookgassen via de schoorsteen afgestaan aan de lucht. 

Bij het milieu-monitoring programma zijn het gedroogde slib en de toeslagstoffen bemonsterd en is de 
doorzet en het energieverbruik geregistreerd. Het enkele maanden durende proces is gedurende 4 perioden 
van 2 dagen begeleid. In de laatste meetperiode (3/4 april) zijn tevens rookgasmetingen uitgevoerd, en zijn 
de residustromen bemonsterd. Tevens is in deze periode een schatting gemaakt van de hoeveelheid residuen. 
Gezien de fluctuaties in het proces, zijn deze metingen gebruikt om de procentuele verdeling tussen de 
residuen te bepalen. De totale hoeveelheid residu is gebaseerd op metingen van de uitvoerder (net als de 
totale hoeveelheid verwerkt slib en de geproduceerde hoeveelheid basalt. 

het basalt is uit praktische overwegingen niet in Duitsland bemonsterd. De slakmonsters die voor een eerste 
indicatie van de kwaliteit zijn gebruikt zijn door Techno-Invent aangeleverd. Na afloop van het smeltproces 
zijn de slakken gebroken in een puinbreker te Uden. Hierbij zijn 4 fracties ontstaan: 

A fractie e 4 mm. Zandfractie, te gebruiken als toeslagmateriaal in basalton. 
A fractie 4 - 20 mm. Granulaat, deels voor gebruik als toeslagmateriaal in basalton en deels als 

A fractie 20 - 45 mm. Granulaat, deels voor gebruik als toeslagmateriaal in basalton en deels als 

A fractie 45-90 mm. Granulaat, te gebruiken als filtermateriaal (ongebonden). 

filtermateriaal (ongebonden). 

filtermateriaal (ongebonden). 

Deze 4 fracties zijn door POSW bemonsterd ten behoeve van milieuhygiënisch onderzoek en toetsing aan 
het bouwstoffenbesluit. 
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Figuur 6: Schema smeltinstallatie 

7.2 Massabalans 

De smeltoven is gevoed met gedroogd slib, kalk (CaC03) en MgO. Gedurende een aantal dagen de doorzet 
gemeten (1 1/12 januari, 26/27 februari, 26/27 maart en 3/4 april). In tabel 24 is de massabalans weerge- 
geven, welke mede is gebaseerd op de weging van de totale hoeveelheid verwerkt slib en produkt / residuen. 
Deze wegingen zijun in Nederland uitgevoerd dooe de Combinatie HGT. De hoeveelheid toeslagstoffen en 
de verdeling tussen de residu-stromen is gebaseerd op metingen in Velmede. Uit deze balans blijkt dat ca 
26% aan toeslagstoffen is gebruikt, in plaats van de vooraf geraamde 10%. 
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Het bleek niet mogelijk om de output bij de installatie nauwkeurig te registreren. De geschatte slakproduktie 
bedroeg gemiddeld 250 kghur (effectieve doorzet) 1. 

Bij de verwerking kwamen vier afvalstromen vrij : 
- grof materiaaïslakkenkamer. Een deel van het ingevoerde slib werd direct de oven uitgeblazen en zette 
zich vast in de "slakkenkamer". Dit materiaal (grove brokken, deels gesmolten slib) werd dagelijks 
verwijderd. 
stof slakkenkamer. Dit materiaal is stof dat de oven uit werd geblazen en in de slakkenkamer als stof 
werd verzameld. 
slib gaswasser. De rookgassen werden gekoeld en door een gaswasser geleid. In deze gaswasser worden 
stof en zouten (chloride, zwaveloxiden) afgevangen. In de gaswasser wordt natronloog toegevoegd om 
de afgevangen zouten te neutraliseren. Het ontstane slib bezinkt op de bodem van de wasser en is 
regelmatig verwijderd. Het waswater wordt gerecirculeerd (geen lozing van afvalwater). 
stof doekenfilter. Na de gaswasser zijn de rookgassen door een doekenfilter geleid om het fijne stof uit 
de rookgassen te verwijderen. 

Het koolfilter dat na het doekfilter is geplaatst kon niet worden bemonsterd. 

Opslag basaltblokken te Velmede 

In tabel 24 en figuur 7 is de balans weergegeven. De droge stofbalans en totale balans zijn niet volledig. 
Aan de inputzijde is de hoeveelheid leklucht niet meegenomen en aan de output-zijde gewicht van de 
rookgassen. 
Dit heeft echter geen invloed op de balans van minerale (inerte) delen. Deze is bepaald door van alle 
deelstromen de gloeirest bij 1400 "C te bepalen. Uit tabel 24 blijkt dat de balans redelijk sluitend is. Op 
minerale delen is de output ca 8% lager dan de input, hetgeen toe te schrijven is aan de onnauwkeurigheid 
van de diverse doorzetbepalingen. 

1 Door de Combinatie HGT is een hogere input aan slib (460 kg/uur) en output aan slak (430 kg/uur) gerapporteerd, hetgeen de doorzet 
onder optimale produktie-omstandigheden was. 
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Tabel 24: Massabalans smelten (ton) 
totaal droge stof gloeirest 1400 C 

Invoer 
gedroogd slib 344 33 1 248 

kalk 84 84 48 

MgO 67 67 64 

brandstof 93 O O 
zuurstof 339 O O 

water wasser 48 O O 

lucht 

Uitvoer 
slak 307 307 307 

grof materiaal slak- 12 12 12 
kenkamer 
stof uit slakkenkamer 5 5 5 

slib gaswasser 8 2 2 

stof doekenfilter 8 7 7 

koolfilter 
rookgasemisssie 0.4 0.4 0.4 

Totaal in 482 360 

Totaal uit 335 332 

verschil (%) -31% -8% 

- geen gegevens bekend 

Verbruik aan primaire grondstofleen 
Bij het smeltproces zijn diverse primaire grondstoffen gebruikt: 

kalksteen: Per ton produkt is 260 kg aan kalksteen verbruikt 
MgO: Per ton produkt is 210 kg MgO gebruikt (of 450 kg MgC03). 
0 2 :  Per ton produkt is 0.37 m3 zuivere zuurstof gebruikt. 
leidingwater: Per ton produkt is O. 15 m3 leidingwater gebruikt. 
natronloog: de hoeveelheid natronloog die in de wasser is gebruikt is niet bekend. 

Geproduceerde afialstoflen 
In figuur 7 is de bestemming van de vrijkomende deelstromen weergegeven. In totaal is per ton produkt 11 
kg aan afvalstoffen geproduceerd. Mede gezien de hoge gehaltes aan zware metalen betreft het chemische 
afvalstoffen. Waarschijnlijk betreft het afval dat tegen hoge kosten gestort moet worden in het C2-depot op 
de Maasvlakte. Mogelijk vormt het puin uit de slakkenkamer hierop een uitzondering (C3-afval, kan worden 
gestort op een IBC-stortplaats voor bedrijfsafval). 

De gehaltes aan zware metalen in de residuen zijn niet hoog genoeg (ca 3% zink in stof doekenfilter) om in 
aanmerking te komen voor gebruik als grondstof in een metallurgische industrie. Hiervoor is een verdere 
concentratie met een factor 1 O noodzakelijk (bv door opnieuw smelten), waarbij overigens het feit dat er een 
brede cocktail aan verontreinigingen (verscheidenheid aan metalen, C1 en S )  in voorkomt nog een econo- 
mische belemmering kan vormen. 



I lucht I 
7 1  84 ton d.s. 7 1  339 ton d.s. ? 
7 1 6 7  ton ds. (93 ton d.s. 1-1 48 ton d.s. 

Produkten 4 basalt )318tmd.s. 

IBCafval *ak ut steinkabnel12.3 ton ds. 

+tof uit stemkabine15.5 ton d.s. BAGA-afval 

Grondstoffen I I I 

4 slibwasser 2.3 ton d.s. 

4 fiker-as 7.3 ton d.s. 

Gedroogd slib rwkgasreiniging 

Emissie 

koolfilter ? 

Figuur 7: Massabalans smelten 

7.3 Contaminantenbalans 

Van het gedroogde slib (input smeltoven) is gedurende de 4 meetperiodes een mengmonster samengesteld 
en geanalyseerd. De gemeten gehaltes blijken lager te zijn de gehaltes die zijn gemeten bij het droogproces 
(tabel 25). De oorzaak van dit verschil is niet bekend (zelfde laboratorium maar in twee afzonderlijke series 
geanalyseerd). Voor de contaminantenbalans zijn de analyseresultaten van de invoer in de smeltoven 
gebruikt (bij de balans van het drogen zijn de resultaten van de output van het droogproces gebruikt). 

Tabel 25: Analyseresultaten gedroogd slib 
output drogen input smelten afwijking 

(gem. 4 monsters) (gem. 4 monsters) 

m a g  m g k  Y0 
As 168 127 24 
Cd 17 13 - 21 
Cr 420 388 - 8  
Cu 313 3 O5 - 3  

9 10 + 10 
455 355 - 22 

2075 1725 - 17 
z! 
Zn 

In tabel 26 is balans van enkele metalen, PAK'S en chloor weergegeven. In bijlage 7 is de volledige balans 
weergegeven. Voor de meeste metalen (koper, lood, nikkel, arseen en zink) klopt de balans redelijk goed. 
De balans geeft een aanrijking te zien voor cadmium en chroom, terwijl voor kwik, zwavel en fluor blijkt de 
output aanzienlijk lager te zijn dan de input. Een mogelijke oorzaak voor eentekort in de balans (met name 
voor kwik) is afiang met het koolfilter dat na het doekenfilter is geplaatst. 
Arseen, cadmium, kwik en lood blijken volledig te zijn vervluchtigd. Zink is voor ongeveer de helft ver- 
vluchtigd. Deze metalen zijn (met uitzondering van kwik) vrijwel volledig in de rookgasreiniging 
afgevangen. 

42 



Tabel 26: Contaminantenbalans (% van de invoer) 

Invoer 

gedroogdslib 

kalk+MgO 

Uitvoer 

slak 

grof materiaal 
slakkenkamer 

stof uit slak- 
kenkamer 

slib gaswasser 

stof doeken 
filter 

rookgas 
emissie 

Totaal uit 

Hg Pb Cd Zn Cu Cr PAK'S CI 

100 100 100 99.7 100 99 1 O0 1 O0 

O O O 0.3 O 1 

O O O 31 74 123 O O 
O 4 1 14 5 2 O O 

O 6 8 23 6 2 O 1 

1 12 9 10 2 1 O 10 

15 84 102 39 7 4 O 67 

4.0 0.07 0.1 0.00 0.05 0.06 3.7 
1 

20 106 121 117 93 133 O 82 

In tabel 27 zijn de gehaltes aan metalen in de rookgasresiduen weergegeven. Hierbij nemen de concentraties 
toe naarmate de temperatuur van de rookgassen lager wordt (slakkenkamer --> wasser --> stoffilter). De 
metalen worden grotendeels in het stof van het doekenfilter aangetroffen, maar er wordt ook een aanzienlijk 
deel in de gaswasser afgevangen. 

Het stof dat in de slakkenkamer is afgevangen bevat lagere gehaltes. Dit residu is bij hoge temperatuur 
afgevangen, zodat de zware metalen nog niet zijn gecondenseerd op het stof. Het grove materiaal dat is 
aangekoekt in het rookgaskanaal (direct achter de oven) heeft ongeveer dezelfde samenstelling als de 
invoer. Alleen kwik (het meest vluchtige metaal) is hierin niet meer aanwezig. 

De niet vluchtige metalen (koper, chroom, vanadium en nikkel) zijn, zoals verwacht, in de slak achter 
gebleven. Op basis van de contaminantenbalans is er geen indicatie voor afscheiding van een metallische 
fase in de smeltoven (geen ontbrekend ijzer, chroom, koper e.d.). 

Opmerkelijk is dat het MgO-gehalte van de residuen zeer hoog is. Blijkbaar wordt een deel van het MgO, 
dat als fijn poeder wordt toegevoegd, direct met de rookgassen meegevoerd. Het kalk dat in grovere vorm 
wordt toegevoegd, belandt wel grotendeels in de smelt. 



Tabel 27: Samenstelling residuen 
basalt grof materiaal stof slakken- slib gaswasser stofdoeken- 

slakkenkamer kamer filter 

Si02 Y0 36.4 27.9 17.1 10.7 68.6 

A1203 % 7.4 4.5 2.6 3.6 2.1 

*Fe0 % 4.4 3.2 1.8 3.0 1.5 

Ca0 Y0 14.0 9.8 6.3 3.6 3.8 

MgO Y0 15.0 25.0 46.7 40 31.7 

As m g k  < 5  110 1200 2500 3400 

Cd “2 <0.1 5 70 190 650 

Cr mg/kg 43 O 210 500 750 700 

Cu mg/kg 220 390 1100 700 900 

Hg mdkg < 0.1 o. 1 <0.1 10.5 50 

Pb mglkg 6 350 1300 6000 13000 

Zn m g k  700 6500 24000 24000 30000 

7.4 Emissies 

Tijdens het smelten is twee keer de rookgasemissie bepaald. Bij de eerste meting bleek achteraf het 
doekenfilter niet goed gefunctioneerd te hebben, zodat een zeer hoge emissie is gemeten (zoals 152 
mg/”3). Deze metingen zijn verder niet gebruikt bij het opstellen van de balans. De tweede emissiemeting 
gaf een zeer lage stofemissie te zien (0.5 mg/”3),  ruimschoots beneden de emissierichtlijn van 5 mg/”3. 
Ook het gehalte aan zware metalen in de rookgassen was laag (tabel 28). Kwik vormt hierop een 
uitzondering, het kwikgehalte in de rookgassen ligt ruim boven de Nederlandse emissierichtlijn. Ook de 
gehaltes aan SO, en NO, liggen ruim boven de richtlijn. 
Bij de smeltproeven is echter wel voldaan aan de bedrijfsvergunning van de installatie te Velmede (deze is 
gebaseerd op een maximale emissie per dag). 

44 



Tabel 28: Concentraties in rookgas 
parameter 

stof 
SOx (als S02) 
HCL 
HF 
co 
CXHY (c) 
NOx 
Dioxine (TE) 
Cadmium 
Kwik 
As 
Cr 
Cu 
Ni 
Pb 
Sb 
Se 
Sn 
V 
Zn 
Sb + Pb+ Cr+ Cu + 
Mn + V + Sn + As + 
Co +Ni  + Se + Te 

in ngI"3 

- 
concentratie concentratie 

o w " 3 )  (mg/"3,11% 
02)  

0.5 0.6 
314 393 
7,4 9.3 
0,15 0.20 
1.8 2.3 
63 79 

2284 2855 
0,045 * 0.056 * 
0.005 0.006 
O. 103 O. 130 
0.009 
0.084 
0.05 
0.06 
0.08 

< 0.02 
< 0.02 
< 0.02 
< 0.02 
0.203 
0,269 0.307 

Emissierichtlijn 
(mg/"3,11% 02) 

5.0 
40 
10 

1 
50 
10 
70 

0.1 * 
0.05 
0.05 

1 .o 

- niet van toepsssing (toetsing als somparameter) 

Naast de rookgasemissie ontstond er bij het proces veel stof bij de voeding van de installatie (deels buiten 
bij het vullen van de doseerbunker met slib en deels binnen bij de invoer in de oven). Het stof dat in de 
bedrijfshal ontstond is verzameld en opnieuw in de doseerbunker gebracht. De verstuiving die buiten de 
bedrijfshal plaatsvond is aan te merken als een daadwerkelijke emissie, maar de omvang is niet te kwanti- 
ficeren. 
Bij het proces is geen verontreinigd afvalwater geloosd. Het leidingwater dat bij de wasser is bijgevoegd, 
diende ter compensering van de verdamping in de gaswasser. Het koelwater voor de oven werd 
gerecirculeerd. 

7.5 Kwaliteit van de produkten 

7.5.1 Beschikbaarheid van verontreinigingen 

Tijdens de produktie zijn door Techno-Invent monsters genomen van de slakken. Hiervan zijn 
mengmonsters uit 4 meetperioden geanalyseerd op samenstelling en maximale beschikbaarheid. Uit de 
analyseresultaten is gebleken dat het produkt een constante samenstelling heeft (bijlage 4). 
In tabel 29 is aangegeven op welke wijze de verontreinigingen aanwezig zijn in het produkt. Bij het smelten 
zijn de niet vluchtige metalen deels vastgelegd in silicaatroosters. Deze vastlegging is lager dan bij 
voorgaande (kleinschalige) proeven onder oxiderende omstandigheden is bereikt (vastlegging > 80%), en 
komt overeen met de ervaring dat onder reducerende omstandigheden de vastlegging is silicaatroosters 
beperkt is (CSO, Heijmans Milieutechniek en Gemco Engineers, 1994). 
De beschikbaarheid voor uitloging is verlaagd ten opzichte van de baggerspecie. Alleen koper geeft een 
geringe toename te zien. Voor vanadium is de beschikbaarheid in de slakken vrij hoog (> 5%). 
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?abel 29: Beschikbaarheid van verontreinigingen in basalt 

baggerspecie slibkoek gedroogd slib basalt Toetsings- 
waarde 1) 

L/s = 10 US= 10 W S  = 10 W S  = 10 categorie I 
(mg/kgds) (mg/kgds) (mg/kgds) "kg ds) bouwstof 

(h = 0,7m) - 
As 0.82 0.15 2.34 0.09 0.88 
Cd < 0.002 0.10 0.004 < 0.001 0.032 
Cr 0.21 0.17 0.45 0.22 1.3 
Cu 0.07 0.16 2.84 0.26 0.72 
Hg < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.003 0.02 
Pb < 0.08 0.13 < 0.05 0.094 1.9 
Zn 0.94 24.4 0.17 0.56 3.7 
PAK'S (10) 0.012 < 0.0003 0.0001 0.0003 nvt 

- 

As 
Ba 
Cd 
c o  
Cr 
Cu 

Ni 
Mo 
Pb 
Sb 
Sn 
V 
Zn 

Hg 

vastgelegd 1) 
7'0 van totaalgehalte 

baggerspecie basalt 

O 

O 

3 67 
O 57 
O 
O 6 

O O 

37 80 
O 61 

beschikbaar 2) 
7'0 van totaalgehalte 

baggerspecie basalt 

31.5 
16.9 
0.9 

47.2 
1.2 
o. 1 

< 0.1 
28.6 
3.8 
0.7 

< 14.3 
2.5 

23.8 

0.4 

2. I 
O. 1 
0.3 

0.6 
< 12 
< 8  

< 3  
5.6 
0.6 

- totaalsamenstelling lager dan detectielimiet 
1) niet vastgelegd in roosters = verschil tussen totaalsamenstelling en koningswaterdestructie 
2) beschikbaar = procentuele hoeveelheid die maximaal beschikbaar is voor uitloging 

Op 1 mengmonster is een schudtest uitgevoerd. De uitloging ligt voor alle metalen beneden de U1-waarde 
(tabel 30). Ten opzichte van de baggerspecie is de uitloging betrekkelijk weinig veranderd. Voor arseen en 
PAK'S is de uitloging sterk afgenomen. Hierbij moet in gedachten worden gehouden dat het gehalte sterk is 
gedaald (vervluchtiging en thermische afbraak). Voor koper is de uitloging toegenomen. 

7.5.2 Samenstelling en maximale beschikbaarheid granulaat en zetstenen 

De slakken uit de gietpotten zijn in Uden gebroken in een puinbreker. Hierbij zijn 4 korrelgroottefracties 
gevormd (tabel 3 1). Dit niet-vormgegeven granulaat wordt ten dele gebruikt als toeslagmateriaal voor de 
produktie van basalton (fracties < 4 mm, 4 - 20 mm en fractie 20 - 45 ten dele). De rest van het granulaat 
wordt gebruikt als filterlaag (ongebonden toepassing). 

De grote hoeveelheid fijn materiaal (< 4 mm) wordt veroorzaakt door de het vrij hoge glaspercentage van de 
slakken. Verder bestaat deze fijne fractie ten dele uit grond (ingeschat op > 10%), doordat de slakken in 
Velmede op een onverharde grond zijn opgeslagen en vervolgens met shovels in een container zijn geladen. 
In de fracties 4-20 en 20-45 is ook een klein gedeelte "vreemd" materiaal aanwezig (resp 4 en 1 %). Deze 
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stenen (kalksteen) kunnen uit de breker afkomstig zijn, maar mogelijk zijn deze ook afkomstig van het 
opslagterrein in Velmede). Ten behoeve van het milieuhygiënisch onderzoek aan de slakken zijn deze 
stenen verwijderd. Uit de zandfractie is het "vreemd materiaal" niet verwijderd. 
Van het vormgegeven basalt (zetstenen) bleek een gedeelte niet te voldoen aan de minimale hoogte van 23 
cm. Deze zetstenen (1.5 ton) zijn afgekeurd. 

Basalt-granulaat (4 - 20 mm) 

Tabel 3 1 : eveelheid geproduceerd basalt 
fractie gewicht (ton) % vreemd materiaal 

Niet-vormgegeven 
zandfractie < 4 mm 85.6 5 B 10 1) 

fractie 4-20 mm 104.4 4 

fractie 20-45 mm 67.0 1 

fractie > 45 mm 25.8 O 

Vormgegeven 

zetstenen > 23 cm 9.7 

zetstenen < 23 cm 1.5 

Totaal 294 (9 - I3 ton) 

1) Het gehalte aan vreemd materiaal in de fijne fractie is niet bepaald. Een hoeveelheid van 4 B 8 ton lijkt niet onrealistisch op basis 
van zintuiglijke waarneming van het in Uden aangevoerd materiaal 

De totaalsamenstelling van de drie granulaat-fracties komt overeen met de samenstelling van de monsters 
die tijdens de proeven zijn genomen (bijlage 4). Alleen de fractie 0-4 mm heeft een afwijkend loodgehalte 
(1 Ox hoger gehalte). Ook is in dit monster kwik aangetroffen, hetgeen mogelijk te maken heeft met de 
bijmenging van grond. 
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In tabel 32 is de maximale beschikbaarheid van de monsters uit de gietpotten, het granulaat en de zetstenen 
weergegeven. Er zijn beperkte verschillen tussen het basalt dat bij de produktie is bemonsterd, het granulaat 
en de zetstenen. Bij het granulaat is de maximale beschikbaarheid van veel metalen (barium, cadmium, 
lood, antimoon en zink) hoger, De oorzaak van de hogere beschikbaarheid is niet bekend. Voor cadmium en 
lood is kan de bijmenging van grond in de fractie 0-4 mm een oorzaak zijn van de hogere beschikbaarheid, 
maar voor de andere metalen is de maximale beschikbaarheid van de drie granulaat-fracties vrijwel gelijk 
(bijlage 4). 

'abel 32: M m  

As 
Ba 
Cd 
c o  
Cr 
Cu 

Hg 
Mo 
Ni 
Pb 
Sb 
Se 
Sn 
V 
Zn 
Br 

slakmonsters tijdens 
produktie 

(mengmonster) 
0.2 
6.5 

< 0.01 
O. 5 

< 0.1 

0.7 
< 0.0003 

< 0.3 
0.3 

< 0.5 
0.05 
< 0.1 
C 1  

3.9 
3.9 
<5  

granulaat 
(gemiddelde van 

3 fracties) 
0.7 

23.7 
0.06 
0.6 
0.5 
5.8 

c 0.003 
< 0.3 
1.9 
1.3 
0.2 

<0.1 
< 1.0 
< 0.4 

18.7 
< 100 

teen (mg/kg) 
zetstenen 

(gemiddelde van 
2 monsters) 

0.3 
4.8 

< 0.01 
1.6 
1.4 

4.8 
< 0.003 
< 0.3 

1.0 
< 0.5 
< 0.05 
< 0.1 
< 1.0 

1.3 
4.6 
< 5  

7.5.3 Toetsing aan het bouwstoffenbesluit 

Om de toepasbaarheid van de produkten te beoordelen zijn uitloogtesten uitgevoerd. Op het granulaat zijn 
kolomtesten uitgevoerd (tabel 33) en op de zetstenen zijn standtesten uitgevoerd (tabel 34). 

De kolomtesten op het granulaat laten zien dat er nauwelijks een verschil is in uitloging tussen de drie 
verschillende fracties. Voor alle drie de fracties overschrijdt de uitloging van antimoon de U1-waarde voor 
toepassing in een hoogte van 0.7 meter. De uitloging van antimoon in de grofste fractie (20-45 mm) 
overschrijdt tevens de U 1 -waarde voor toepassing met een laagdikte van 0.2 meter. 

De standtesten op twee basalt-zetstenen laat zien dat de uitloging uit het vormgegeven basalt ver beneden de 
U1-waarde ligt. Deze stenen zijn als categorie I bouwstof toepasbaar. De uitloging vindt voornamelijk in de 
eerste dagen plaats (bijlage 9), na 9 dagen is voor vrijwel alle componenten de uitloging gedaald tot beneden 
de detectielimiet. Extrapolatie van de emissie op basis van de eerste dagen zou een hogere uitloging geven, 
maar aangezien de uitloging niet diffusiegecontroleerd is, is deze extrapolatie niet mogelijk. 

Opmerkelijk is dat de standtesten een veel lagere uitloging laten zien dan de kolomtesten. Dit wordt niet 
veroorzaakt door een verschil in chemische vastlegging, aangezien de maximale beschikbaarheid van deze 
twee produkten geen grote verschillen laten zien (tabel 32). 
Een mogelijke oorzaak is het vermalen van het basalt voor de kolomtest tot < 4 mm. Uit het verloop van de 
uitloging bij de standtest kan worden geconcludeerd dat de uitloging plaatsvindt door een zeer beperkte 
oplossing vanaf het oppervlak van het basalt (geen diffusie vanuit het blok). Bij een dergelijk 
uitloogmechanisme zal door vermalen (vergroten uitwendig oppervlak) de uitloging kunnen toenemen. 
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'abel 33: 1 
fractie 

As 
Ba 
Cd 
c o  
Cr 
Cu 

Mo * 
Ni 
Pb 
Sb 
Se * 
Sn * 
V *  
Zn 

Hg 

niet gean 

fractie 

basalt 2 

< 4 m m  

0.30 
0.35 
0.001 

< 0.02 
0.06 
0.12 
0.0003 

0.01 
< 0.05 
0.07 

0.07 
peerd, aangezi 

Toetsingswaarde 

4-20 mm 

0.24 
0.3 1 

< 0.001 
< 0.02 
0.08 

< 0.02 
< 0.0003 

< 0.01 
< 0.05 
0.03 

< 0.02 
de maximale t 

Tabel 34: Uitloogbaarheid vormg 

As 
Ba 
Cd * 
c o  
Cr 
Cu 

Mo * 
Ni 
Pb * 
Sb 
Se * 
Sn * 
v 
Zn 

Hg * 

<0.1 
0.4 

0.3 
0.3 
0.4 

< 0.2 

< 0.1 

< 0.4 
0.6 

fractie 20-45 
mm 

0.25 
0.34 

< 0.002 
< 0.02 
< 0.02 
< 0.02 

< 0.0003 

< 0.01 
< 0.05 
0.14 

< 0.03 
rchikbaarheid la 

Toetsingswaarde 
categorie I bouwstof 

h = 0,7 m 
0.88 
3.1 
0.03 
0.42 
1.3 

0.72 
0.018 
0.28 
1.1 
1.9 

0.045 
0.044 
0.27 
1.6 
3.8 

h = 0,2 m 
1.1 

16.7 
0.06 

1 
4.1 
1.9 

0.02 
0.62 
2.2 
4.6 
o. 1 
0.08 
0.85 
3.5 
8.4 

:r is dan de detectielimiet 

0.4 
0.4 
0.5 

< 0.3 

< 0.1 

0.7 
0.6 

categorie I bouwstof 

41 
290 
1.1 
29 
140 
51 
0.4 
14 
50 
I20 
3.7 

( m d m 2 )  

1.4 
97 

200 
niet geanalyseerd, aangezien de maximale beschikbaarheid lager is dan de detectielimiet 

Toxiciteit 
Op het uitloogwater van de schudtest is een bio-assay uitgevoerd. Het uitloogwater bleek ernstig toxisch te 
zijn. De oorzaak is waarschijnlijk het ontbreken van voedingsstoffen in het uitloogwater, waardoor de 
testcondities niet binnen de randvoorwaarden voor het uitvoeren van bio-assays vielen. Hierdoor is de 
uitgevoerde test niet betrouwbaar. Voor het bepalen van de toxiciteit van een dergelijk steenachtig materiaal 
kan de bereiding van testvloeistof die voor de TRIADE-testen wordt gebruikt niet worden vervangen door 
de schudtest die voor bepaling van het uitlooggedrag wordt gebruikt. 



7.6 Energieverbruik 

Het olieverbruik is opgegeven als 75 kguur, hetgeen neerkomt op een energieverbruik van 11 GJ per ton 
produkt. Dit hoge energieverbruik is voornamelijk te wijten aan het ontbreken van de mogelijkheid om 
energie terug te winnen uit o.a. koelwater en rookgassen. Het elektriciteitsverbruik van de installatie (m.n. 
ventilatoren) is (nog) niet bekend. 
Het energieverbruik van transport is niet bepaald. 

Naast het directe energieverbruik, zal bij een volledige milieubalans, ook de energie die nodig is voor 
bijvoorbeeld de produktie van zuurstof en de produktie van MgO meegenomen moeten worden. 

7.7 Stank en geluid 

Bij het smelten zijn geen metingen uitgevoerd aan stank en geluid. 

7.8 Ruimtsebeslag 

Het oppervlak van de verwerkingsinstallatie bedraagt 350 m2 en het oppervlak van het opslagterrein 2.000 
m2. De installatie is gedurende 5 maanden gebruikt, waarvan ca 2 maanden vrijwel full-time. 
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8 T,,,,-SITUATIE 

Na het gereedkomen van de pilotsanering is een controlebemonstering uitgevoerd. Daarbij zijn 6 monsters 
genomen in de nieuw aangebrachte zandlaag en 2 monsters (No 3 en 6) in de oeverzone die werd gespaard 
in verband met de daar aanwezige rietkraag. 

Voor nadere bijzonderheden betreffende de uitgevoerde bemonstering zij verwezen naar het verslag 
'Waterbodembemonstering Afdeklaag sanering kribvak Nieuwe Menvede 1 O mei 1996' van de Meetdienst 
Zuid-Holland. Belangrijkste resultaten van de bemonstering zijn: 

Bij vijf monsters is een zandlaag van minimaal 50 cm dikte aangetroffen. Het zand bevat vrijwel geen 
fijne delen (1  B 2% < 63 pm). 

Bij één monster is op het zand een dunne laag slib aangetroffen, hetgeen aangeeft dat er in het kribvak 
plaatsen aanwezig zijn waar bij het aanbrengen van de zandlaag door opwerveling nog verontreinigd slib 
aan het oppervlak ligt. De dunne sliblaag is niet apart bemonsterd. 

Bij monster 3 en 6, die geplaatst zijn in de oeverzone waar geen ontgraving heeft plaatsgevonden, is 20 
en 30 cm matig slibhoudend zand aangetroffen. Mogelijk is bij het egaliseren van het aangebrachte zand 
in de oeverzone vermenging opgetreden. 

In tabel 35 zijn de resultaten van de chemische analyses weergegeven. De monsters uit de oeverzone ( 3 en 
6) zijn matig siltig en vallen door verontreiniging met PAK'S in eindklasse 2. Monster 1 bevat 5 cm slib en 
is waarschijnlijk daardoor waarschijnlijk licht verontreinigd. 

Door Directie Zuid-Holland zijn van de aangebrachte zandlaag drie monsters genomen voor bio-assays. De 
resultaten van de TRIADE-beoordeling geven voor twee monsters een niet-toxisch effect en voor één 
monster een matig toxisch effect op basis van Daphnia Magna. 

Ui de resultaten kan worden geconcludeerd dat de sanering heeft geleid tot een sterke verbetering van de 
kwaliteit van de waterbodem in het kribvak. Van de 6 boringen in het kribvak is op 1 lokatie een dunne laag 
slib op het zand aangetroffen. Op de overige lokaties is minimaal 50 cm zand aangetroffen, waarbij geen 
vermenging met het onderliggende slib is aangetoond (kwaliteitsklasse O). 
In de oeverzone, waar vanwege de waardevolle rietkraag niet is ontgraven, is klasse 2 slib aangetroffen. 
Mogelijk is in deze zone een verbetering van de waterbodemkwaliteit opgetreden doordat ook in deze 
afdekzand terecht is gekomen en vermengd is geraakt met de oorspronkelijke waterbodem. 
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Tabel 35: Resultaten van controle afdeklaag pilotsanering Nieuwe Merwede 
I 

Mon- Mon- Mon- Mon- Mon- Mon- Mon- Mon- 
ster 1 ster 2 ster 3 ster4 ster 5 ster 6 ster 7 ster 8 

> Klasse 2: PAK PAK PAK PAK 

Eindoordeel 2 O 2 O O 2 2 O 
ENW 

Bemonstering 

Bemonsterd(cm) 0-50 0-50 0-30 0-50 0-50 0-30 0-50 0-50 

Zand(cm-w.b.) 5-50 0-50 0-20 0-50 0-50 0-30 0-50 0-50 

Slib of klei 0-5 20-30 - 
< 16 mu (%ds) 2.1 .o5 30 .o5 .o5 1.1 0.3 .o5 

< 2 mu (Yóds) .O4 .O4 16 .O4 .O4 0.5 0.2 .O4 
~ ~~~~ ~ 

Klasse-overschrijdende parameters I 1 >Klasse 1: Zn Zn Zn 
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9 EVALUATIE MILIEU-EFFECTEN 

In dit hoofdstuk wordt een evaluatie gegeven van de milieu-effecten van de pilot-sanering. Hierbij wordt 
onderscheid gemaakt in: 

Effecten op lokatie v\\r en n< de sanering; 
Het baggeren en transport, en de afvoer van de baggerspecie; 
De verwerking van baggerspecie met thermische immobilisatie. 

Bij de milieu-effecten van de verwerking wordt, voor zover mogelijk een vergelijking gemaakt met een 
grootschalige verwerking en met de vooraf opgestelde raming. Deze vergelijking wordt bemoeilijkt doordat 
de werkwijze die bij de pilot-sanering is gehanteerd niet alleen qua schaal, maar ook qua procesvoering en 
type installaties afwijkt van de voorgestane verwerking: 

De fractiescheiding zal redelijk vergelijkbaar zijn met de grootschalige verwerking. 
Het drogen, wordt ook bij de grootschalige installatie uitgevoerd met een trommeloven met directe 
verhitting aan lucht. Belangrijk verschil is echter dat het droogproces geïntegreerd zal zijn met het 
smeltproces zodat geen externe energie nodig is. Verder wordt bij de grootschalige verwerking de 
drooglucht gecondenseerd en opnieuw gebruikt in het droogproces (recirculatie), zodat er bij het drogen 
geen afzonderlijke rookgasemissies optreden. 
Het smelten zal vrij sterk veranderen ten opzichte van de pilot-proef, voornamelijk doordat het 
smeltproces wordt gekoppeld aan de pyrolyse van hoog-calorisch afval. Enkele verschillen zijn: 
- Er wordt een andere brandstof gebruikt. In plaats van olie, wordt pyrolyse-gas gebruikt. Bovendien 

wordt het residu uit het pyrolyseproces (kool) bijgemengd in de invoer. 
- het bijmengen van de pyrolyseresiduen kan een groot effect hebben op de contaminantenbalans. 
- Het residu van het pyrolyse-proces dat als toeslagmateriaal wordt gebruikt zal ook minerale 

bestanddelen bevatten die effecten hebben op het smeltgedrag. 
- Bij de grootschalige installatie worden de afgassen niet geoxideerd maar grotendeels als produktgas 

aan derden geleverd. De rookgasreiniging is mede hierdoor niet vergelijkbaar met de pilot-proef. 
Verder neemt hierdoor de hoeveelheid rookgas die bij de installatie vrijkomt sterk af. 

9.1 Milieu-effecten op lokatie 

Verontre inigingssituatie 
In het kribvak ligt een ernstig verontreinigde sliblaag met een maximale dikte van 4,5 meter. Bij de sanering 
is de sliblaag tot een maximale diepte van 1.5 meter verwijderd. In de oeverzone is, vanwege de aanwezige 
rietkraag, geen slib verwijderd. In de ondiepe waterzone is bij de sanering het verontreinigde slib volledig 
verwijderd (breedte van ca 10 meter). 

De achtergebleven sliblaag is vervolgens afgedekt met zand. Uit de eindbemonstering blijkt dat een schone 
tot licht verontreinigde waterbodem is opgeleverd (klasse O - 2). 

Verspre idingsr isico 
Uit schudtesten is gebleken dat de uitloogbaarheid van het verontreinigde slib beperkt is (< U 1 -waarde). 
Wel moet rekening gehouden worden met een emissie van arseen en PAK'S naar het grondwater. Door de 
sanering zal het uitlooggedrag van de specie niet veranderen. Door verwijderen van een deel van het slib 
kan echter de infiltratie door het slib in beperkte mate toenemen, hetgeen een hogere flux naar het 
grondwater geeft. In een deel van het kribvak is echter de gehele sliblaag verwijderd, hetgeen een lagere 
flux geeft. Over-al1 zal de sanering naar verwachting een beperkt effect hebben op de flux naar het grond- 
water. Voor een exacte inschatting zullen berekeningen met een hydrologisch model uitgevoerd moeten 
worden. 
De emissie naar het oppervlaktewater (door diffusie of erosie) is niet bepaald. Naar verwachting zal deze 
emissie afnemen, doordat het verontreinigde slib niet meer in direct contact staat met het oppervlaktewater. 
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Toxiciteit 
Door Rijkswaterstaat, Directie Zuid-Holland is de toxiciteit van het slib bepaald (TRIADE-testen). De 
resultaten van de bio-assays met Dapnia Magna zijn niet eenduidig. Wanneer de indicatieve resultaten van 
deze test worden meegenomen is er voor 8 monsters (van de 10) sprake van een ernstig toxisch effect. 
Zonder deze indicatieve resultaten is slechts 1 monster ernstig toxisch. 

Uit de eindbemonstering blijkt de toxiciteit van de waterbodem duidelijk verminderd te zijn. Van de drie 
monsters waren twee monsters niet toxisch en was één monster matig toxisch. 

9.2 Baggeren 

Bij de pilot-sanering is 52.290 m3 klasse 4 slib uit het kribvak verwijderd, hetgeen ongeveer de helft is van 
de totaal aanwezige hoeveelheid. Hiervan is ca 1 1 .O00 m3 afgevoerd naar de Slufter en 40.000 m3 naar de 
Papegaaiebek. Circa 1 .O00 m3 is gebruikt voor de pilot-proef thermische immobilisatie. De hoeveelheid 
afgevoerde specie komt overeen met de vooraf opgestelde raming, er was echter niet voorzien dat een deel 
van de baggerspecie in de Slufter geborgen kon worden. In afwijking van de raming is bij het baggeren geen 
puin vrijgekomen. 
De samenstelling van dit slib bleek goed overeen te komen met de samenstelling die tijdens het 
vooronderzoek was bepaald, met uitzondering van PAK'S (factor 4 hoger in afgevoerde specie). 

Tijdens het baggeren kunnen door opwerveling en desorptie verontreinigingen verspreiden naar het 
oppervlaktewater (naar buiten de te saneren lokatie). Het bleek bij de sanering niet mogelijk deze 
hoeveelheid te kwantificeren. Wel bleek dat de vertroebeling in het kribvak nauwelijks afweek van de 
"achtergrondvertoebeling" op de rivier. 

Het energieverbruik van het baggeren en transport naar Rotterdam bleek ongeveer 200 MJ/ton slib (d.s.) te 
bedragen, waarvan 10% voor het baggeren. Dit is aanzienlijk hoger dan de vooraf geraamde hoeveelheid 
van 75 MJ/ton droge stof. Een mogelijke oorzaak is een lagere beladingsgraad van de beunbakken dan 
vooraf is aangenomen (groter aantal vaarbewegingen). Ook was in de raming niet het energieverbruik voor 
het transport en aanbrengen van het zand meegerekend. 

9.3 Verwerking met thermische immobilisatie 

9.3.1 Massabalans 

In tabel 36 is de massabalans van het gehele verwerkingsproces weergegeven. daarnaast is de massabalans 
van de grootschalige verwerking, zoals door de combinatie HGT gerapporteerd, weergegeven. In de balans 
voor grootschalige verwerking is het pyrolyse-deel buiten beschouwing gelaten. 

54 



Tabel 36: Over-al1 massabalans 

Input 
baggerspecie 
toeslagstoffen smelten 
kool van pyrolyse 
Totaal in 
output 
Produkten 
zand 
grof 
basalt 
metaalconcentraat 
keukenzout 
Totaal produkten 
Afvalstoffen 
puin 
verliezen drogen 
filter-as drogen 
carry-over smelten 
rookgasresidu smelten 
(slib wasser + filter-as) 
H2S absorbent 
Totaal afval 
roo kgasemissies 
drogen 
smelten 
totaal emissie 
Overig 
ongecontroleerde verliezen * 
Totaal uit 

* mors bij scheiden ontwateren en 

Raming grootschalig 
droge stof droge stof 

(% van invoer) 
Pilot-proef 

droge stof inert materiaal 

75 76 
25 24 

1 O0 1 O0 

5 7 

49 76 

54 83 

0.8 0.9 
3.2 3.8 
0.00 1 0.001 
2.5 3.7 
1.3 1.5 

7 9 

0.001 0.001 
0.08 0.10 
0.08 o. 1 

? ? 
82 93 

verstuiving bij drogen (uitvoer) en smelf 

9 

I 

1 O0 I 92 
n (invoer) 

I 24 

I :  
I -  

I -  

De "over all" massabalans laat een tekort in de output van droge stof zien van 18% van de invoer, als gevolg 
van afbraak van organisch materiaal en de ontleding van zouten. Op het minerale deel is het tekort slechts 
7%. Bij de fractiescheiding en het drogen is een gering tekort in de balans van inert materiaal en bij het 
smelten een beperkt overschot. 

In onderstaand figuur is de massabalans van het gehele proces weergegeven. 

Produkten 
Het klein deel van de baggerspecie wordt omgezet in toepasbaar zand. De gemeten balans bij de proef 
komt redelijk overeen met de opgestelde raming. Bij grootschalige verwerking wordt uitgegaan van meer 
zand, hetgeen met de gebruikte baggerspecie uit de Nieuwe Menvede niet mogelijk was. 

Het grootste deel van de baggerspecie is omgesmolten tot basalt. Het merendeel van de smelt is ongecon- 
troleerd gekoeld en vervolgens gebroken. Bij het breken ontstond vrij veel fijn materiaal (30% < 4 mm), 
waarschijnlijk doordat bij de ongecontroleerde koeling een hoog glaspercentage ontstond. Ook deze fijne 
fractie kan echter worden gebruikt voor de produktie van basalton, evenals een deel van het granulaat (4 
- 45 mm). Het resterende granulaat zal niet-gebonden worden toegepast als filterlaag. 
Een klein deel van de smelt is gecontroleerd gekoeld voor de produktie van zetstenen (ca 12 ton). 



o Verbruik grondstoffen 
Bij het fractiescheiden en drogen zijn vrijwel geen primaire grondstoffen nodig. Voor de produktie van 
basalt is echter 25% aan toeslagmateriaal (kalksteen en MgO) verbruikt, terwijl in de raming was 
uitgegaan van 10% (alleen MgO). Dit hogere verbruik was waarschijnlijk nodig door: 
- 
- 

de aanwezigheid van zand in de slibkoek; 
verstuiving van een deel van het MgO bij de invoer in de smeltoven. 

Bij de grootschalige installatie wordt gerekend met 5% aan toeslagmateriaal, hetgeen zeer laag is. 

lucht 3 
i b m d s t o f  (3276GJi 78 ton 

Energie brandstof (6 61) zuurstof 235 ton 

leidingwater ? 4 leidingwater 171 m. leidingwater + pe 1 3 1  m. 

Grondstoffen -I toeslagmateriaal 1128 ton d.s. 

baggerspecie 

I 
Produkten -+I zand 126.5ton ds. basalt 300 ton ds. 

IBC-afval puin 14.2 ton ds.  -+I grof slib 1 6 . 7  ton d.s. -+I slak steinkabine 110.4 ton d s .  

BAGA-afval I fitter-as _ _  _ _  

mors 7 rookgas 1 0 , 0 0 3  ton d.s mokgas 10.4 ton d s 

atvalwater verstoven I 7 verstoven 7 {O3 ton d.s 
349 ma Emissie 

Figuur 8: Massabalans gehele verwerkingsketen 

Afialsto ffen 
Naast de produktie van basalt is aan afvalstoffen vrijgekomen: 
- 8% "1BC"-afval, bestaande uit puin van de fractiescheiding, de grove fractie uit gedroogd slib en de 

carry-over van het smeltproces (het reservemateriaal is niet meegerekend); 
1 .WO C2-afval (rookgasreinigingsresiduen). Het rookgasresidu (m.n. het slib van de gaswasser en het 
stof van het doekenfilter) bevat zeer hoge gehaltes aan vluchtige metalen (arseen, kwik, lood, 
cadmium en zink). Deze metalen zijn zeer mobiel, zodat verdere verwerking van deze residuen het 
milieurendement van het proces ten goede zou komen. Terugwinning van metalen uit de residuen is 
misschien mogelijk, maar hiervoor is eerst een verdere opwerking nodig (hersmelten). 

- 

De hoeveelheid IBC-afval was in de raming niet voorzien, de hoeveelheid rookgasresidu komt redelijk 
overeen met de verwachting. Bij een grootschalige verwerking wordt door de Heijmans-combinatie een 
lagere hoeveelheid afvalstoffen voorzien: 
- Het grove puin uit de fractiescheiding wordt meegerekend als produkt. 
- De verliezen bij de droger (grove brokken) en de carry-over van het smeltproces worden bij 

grootschalige verwerking, indien ze ontstaan, weer teruggevoerd in het proces (na vermalen). 
Bij grootschalige verwerking wordt een wasser voorgesteld (eerste stap van de reiniging) waarin 
voornamelijk chloor wordt afgevangen. Het bezinksel met metalen wordt afgescheiden en 
teruggevoerd naar de droger. 
Het waswater met chloor wordt omgezet in (toepasbaar) keukenzout. Hiervoor is echter geen appara- 
tuur opgenomen in het ontwerp. 
Het filteras van de smelter wordt ook als produkt gezien (metaalconcentraat). 

- 

- 

- 
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Om afzet van de laatste twee stromen als secundaire grondstof mogelijk te maken (zout en 
metaalconcentraat) zal een aanvullende opwerking nodig zijn, die bij de pilot-test niet is uitgevoerd. 

9.3.2 Contaminatenbalans 

In tabel 37 is de balans van enkele verontreinigingen van de gehele verwerking weergegeven. Tevens is 
hierbij de vooraf opgestelde raming weergegeven. In bijlage 8 is de volledige balans weergegeven. 

Voor koper, lood, nikkel, zink en chloor is de balans redelijk sluitend. Voor cadmium en chroom is de 
output hoger dan de invoer. Voor kwik en zwavel is er daarentegen een groot tekort. Deze afwijkingen 
worden veroorzaakt door de balans van het smeltproces, mogelijk door niet juiste bepaling van de produktie 
aan rookgasresidu. Door de hoge gehaltes in deze residuen, heeft een geringe fout in de hoeveelheid een 
groot effect op de balans. Het tekort aan zwavel en kwik kan eventueel te wijten zijn aan afvang in het (niet 
bemonsterde) koolfilter. Voor PAK'S en PCB's is "tekort" te wijten aan thermische afbraak bij het 
smeltproces. 

Vergelijking met de vooraf Opgestelde raming 
De contaminantenbalans komt redelijk overeen met de vooraf opgestelde raming. Belangrijke afwijkingen 
zijn: 

De verdamping van kwik bij het drogen was veel lager dan vooraf was geraamd. Zoals in hoofdstuk 6 is 
aangegeven is de kwikbalans bij het drogen echter niet sluitend (er ontbreekt 32%). 
Verder was voor het smelten een hoge kwikemissie geraamd (73%), aangezien niet bekend was dat de 
smeltinstallatie was voorzien van een actief koolfilter. 
Voor zink was vooraf verondersteld dat bij het smelten dit metaal volledig zou verdampen. Bij de 
proeven bleek echter nog 32% in het basalt achter te blijven. . In de raming was geen rekening gehouden met de cany-over en de verliezen bij het drogen (afgezeefd 
grof materiaal). 
Het afvalwater van de fractiescheiding bevat meer chloor dan vooraf was geraamd. Het zwavelgehalte 
(sulfaat) in dit afvalwater is niet bepaald. 

Mogelijke afwijkingen met grootschalige verwerkìng 
Bij de proef is de baggerspecie de belangrijkste input aan verontreinigingen. De brandstof draagt alleen 
substantieel bij aan de zwavelbalans. Bij grootschalige verwerking kan een aanzienlijk deel van de 
verontreinigingen worden ingebracht met de brandstof (hoog-calorisch afval). 

De verdeling van verontreinigingen over produkten en reststromen zal redelijk vergelijkbaar zijn met een 
grootschalige verwerking: 

Met het zand en grof materiaal bij het scheiden wordt een klein deel van de verontreinigingen verwij- 
derd. 
Niet vluchtige metalen als koper, nikkel en chroom, blijven grotendeels in het basalt achter. Bij 
grootschalige verwerking is nog sprake van de optie om deze metalen separaat af te tappen, maar deze 
optie is niet in de balans van de grootschalige verwerking opgenomen. 
De vluchtige metalen (As, Cd, Pb, Zn) worden naar de rookgasresiduen verplaatst. Bij de uitgevoerde 
testen bleek zink, in afwijking van de raming nog voor een aanzienlijk deel niet te verdampen (ca 25% 
blijft achter in het basalt. 
Bij grootschalige verwerking zullen deze metalen ook in de rookgasreiniging worden afgevangen. De 
concentraties zullen echter niet dermate hoog zijn dat een directe afzet als grondstof in de metallurgische 
industrie mogelijk wordt. Hierdoor is een extra opwerking nodig (opnieuw smelten van filterassen). 
Het kwik wordt bij grootschalige verwerking ook met een actiefkoolfilter afgevangen. 
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Hg 

rookgasresidu 1 O 
smelten 

Pb Zn Cu 1 PAK'S I S CI 

24 (77) 62 (77) 

koolfilter ? -  ? ? ? ? ? ? 
Totaal afval 17 (24) y3 (97) 711 (97) 25 (2) 8 (0) 37 (82) 71 (82) 

Emissies 

den 
afvalwater schei- 0.005 0.006 O. 004 0.01 0.001 - (10) 34 (10) 

rookgas drogen 0.4 0.07 0.03 0.15 0.4 3 

rookgas smelten 2.6 (73) 0.06 0.001 0.05 (4) (4) 
Totaal emissie 3 (73) 0.1 (0) 0.03 (0) (0) (0) (14) 40 (1 4) 

Overig 
ongecontroleerde - 
verliezen * 
Totaal 24 86 110 94 7 45 111 

mors bij scheiden ontwateren en verstuiving bij drogen (uitvoer) en smelten (invoer) 
niet bepaald 

(xx) raming milieu-effecten (CSO, 1995c) 

9.3.3 Emissies 

Rookgasemissie 
Bij de pilot-proef zijn de rookgas-emissies gemeten van het drogen en de thermische immobilisatie. 
Gezamenlijk werd 0.1% van de invoer als stof geNmitteerd en minder dan 0.2% van de zware metalen. 
Bij de smeltproef was de emissie van kwik beduidend hoger (ca 3% van de invoer). Ook voor chloor en 
zwavel is de rookgasemissie een aanzienlijke post op de totale balans (resp 3 en 8% van de invoer). Deze 
emissie komt overeen met de raming. 

Bij de proef voldeden de rookgasemissies niet aan de Richlijn Verbranden (of Besluit Luchtemissies 
Afvalverbranding). Bij het smelten lager de emissies aan kwik, SO, en NO, ver boven de richtlijn. De 
emissies voldeden wel aan de bedrijfsvergunning. 
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De gemeten rookgasemissies zijn niet vertaalbaar naar de grootschalige verwerking, doordat de afgassen 
eerst worden gereinigd en daarna pas (ten dele) worden verbrand (het grootste deel van de afgassen 
wordt als "produktgas" aan derden geleverd). In principe is met dit systeem een hoger reinigingsren- 
dement haalbaar dan bij de bij de proeven gehanteerde rookgasreiniging. 

Afialwater 
Bij de verwerking is alleen bij de ontwatering afvalwater vrijgekomen. Per ton verwerkt slib (d.s.) is 330 
liter water geloosd op het riool (na een zandfilter). De gehaltes aan verontreinigingen in dit afvalwater 
waren zeer laag. Alleen de hoeveelheid chloor in het afvalwater vormt een belangrijke post op de totale 
balans (ca 34% van de invoer). 

Ongecontroleerde emissies 
Bij de proef zijn er naast de rookgasemissies en lozing van afvalwater, bij alle processtappen 
ongecontroleerde emissies opgetreden, die naar schatting een veelvoud zijn van bovengenoemde 
gecontroleerde emissies: 
- Bij de fractiescheiding is door mors een deel van het slib rechtstreeks het riool ingespoeld. Deze 

emissie is geheel toe te schrijven aan het feit dat de invoer in de scheidingsinstallatie (transportband) 
niet was afgestemd op het aanbod van baggerspecie. 

- Bij het drogen is bij het vullen van de big-bags, een onbekende hoeveelheid gedroogd slib verwaaid. 
- Bij het smelten bleek bij het overbrengen van het slib in de doseerbunker en bij de invoer in de 

smeltoven een aanzienlijke verstuiving op te treden. 

Genoemde emissies zijn niet gekwantificeerd. Bij grootschalige verwerking zijn dergelijke emissies te 
vermijden door de juiste apparatuur te kiezen en in een afgesloten ruimte te werken. 

9 Lange termijn emissie 
Om een inschatting te kunnen maken van de potentiële emissie is van de baggerspecie, het basalt en 
enkele reststoffen de maximale beschikbaarheid bepaald (tabel 38). Met deze test wordt een indruk 
verkregen van de mate van chemische vastlegging van zware metalen, en kan als zodanig indicatief zijn 
voor de uitloging die op de zeer lange termijn kan plaatsvinden (wanneer het materiaal is vergruisd en de 
pH-buffering is verdwenen). 

De beschikbaarheid van metalen is in het basalt sterk verlaagd ten opzichte van de onbehandelde 
baggerspecie. Naast (chemische) immobilisatie is dit ook te wijten aan de vervluchtiging van metalen. 
Aangezien echter de beschikbaarheid als percentage van de totaalsamenstelling ook is gedaald, kan voor 
vrijwel alle zware metalen worden gesproken van een chemische immobilisatie in het produkt. Alleen 
voor koper wordt de maximale beschikbaarheid hoger, hetgeen overeenkomt met de ervaring dat koper 
bij smeltprocessen kan worden gemobiliseerd. 

Bij de verwerking zijn de vluchtige metalen verplaatst naar de rookgasresiduen. Deze metalen blijken 
wel zeer mobiel te zijn (tabel 36). Voor cadmium en zink is zelfs 30 B 40% van de aanwezige 
hoeveelheid beschikbaar voor uitloging. Hierdoor is voor deze metalen de totale beschikbaarheid (som 
van de uitgaande stromen) toegenomen ten opzichte van de onbehandelde specie. 

Bij grootschalige verwerking worden het puin en stof uit slakkenkamer, en het slib van de wasser in het 
proces teruggevoerd, zodat alleen filter-as vrijkomt. Gezien de hoge mobiliteit van de metalen in dit stof, 
zal verdere verwerking van dit stof een duidelijk positief milieu-effect hebben. Deze hoge mobiliteit kan 
voor verdere verwerking met een hydrometallurgisch proces gunstig zijn. 

59 



rabel 38: Maximale beschikbaarheid baggerspecie, basalt en reststoffen (mgkg) 

3200 , 

As 

Ba 

Cd 

Cr 

Cu 

Hg 
Ni 

Pb 

Zn 1 O000 

Invoer 

baggerspecie 

basaltgranulaat Toetsingswaarde 
(drie monsters) 

41 

220 

o. 1 

4.4 

0.35 

< 0.003 

10 

2.2 

380 

Zetstenen Toetsingswaarde 
(2 monsters) 

Produkt 

basalt 

0.15 

6.5 

< 0.01 

< 0.1 

0.7 

< 0.003 

0.3 

< 0.5 

3.9 

puin slak- 
kenkamer 

6 

0.09 

0.4 

2.2 

2.1 

40 

Reststoffen 

stof slak- 
kenkamer 

155 

13 

13 

140 

90 

slib wasser 

25 

84 

7 

140 

160 

stof filter 

22 

243 

1 

70 

22 

8500 

9.3.4 Produkkwaliteit 

Het kwaliteit van het zand dat bij de fractiescheiding ontstaat is niet onderzocht, aangezien bij de 
scheidingsproef dit zand is vermengd met een grote hoeveelheid toeslagzand. De verwachting is echter dat 
de produktie van afzetbaar categorie I zand mogelijk is. 

Het basalt (granulaat) dat door Techno-Invent is aangeleverd is onderzocht met een schudtest (als alternatief 
voor de kolomtest). In vergelijking met de onbehandelde specie blijkt de uitloging van zware metalen 
(bepaald met een schudtest) relatief weinig te zijn veranderd. Alleen de uitloging van arseen en PAK'S is 
sterk afgenomen. Daarentegen is de uitloging van koper toegenomen. 

De geproduceerde zetstenen voldoen ruimschoots aan de uitloogwaarde voor vrije toepassing (categorie I 
bouwstof). Het granulaat getoetst met een kolomtest, waarbij het materiaal verkleind is tot < 4 mm. De 
uitloging is hoger dan van de zetstenen, waarschijnlijk als gevolg van het breken (toename uitwendig opper- 
vlak). De uitloging van antimoon ligt rond de grenswaarde voor categorie I bouwstoffen. 

Tabel 39: Uitloogbaarheid basalt (kolomtest en standtest) 

kolomtest US = 10 categorie I 
bouwstof 

(h = 0,2m) 

0.24 - 0.30 

0.31 - 0.35 16.7 

Cd 

Cr 

Cu 

Hg 
Pb 

Sb 

Zn 

< 0.002 0.06 

< 0.02 - 0.08 4.1 

< 0.02 - 0.12 1.9 

< 0.0003 0.02 

< 0.05 4.6 

o. 1 

< 0.02 - 0.07 8.4 

0.03 - O. 14 

standtest 64d categorie I 
bouwstof 

mglm2 

< 0.1 co.1 41 

0.4 1.5 290 

1.1 

0.3 0.4 140 

0.4 0.5 51 

0.4 

* * 120 

< 0.1 < 0.1 3.7 

0.6 0.6 200 

* * 

* * 
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9.3.5 Energieverbruik 

Voor de gehele venverkingsketen was 14 GJ/ton produkt aan energie nodig (exclusief transport). Hiervan 
was 79% nodig voor het smelten en 2 1 % voor het drogen. Het baggeren en scheidenlontwateren heeft 
slechts een beperkte energiebehoefte. In de energiebalans is alleen het directe energieverbruik opgenomen. 
Belangrijke aanvullende energieposten zijn: opwekking benodigde elektriciteit, produktie O2 voor 
smeltproces en produktie van MgO voor het smeltproces. 

In de raming was een energiebehoefte geraamd van 6 GJ/ton slib (overeenkomend met 8 GJ/ton produkt), 
met de kanttekening dat bij een kleinschalige proefinstallatie het energieverbruik een factor 2 hoger kon 
liggen. Het energieverbruik van het drogen is in de raming echter onderschat. 

Bij grootschalige verwerking wordt in de energiebehoefte van het drogen en smelten geheel voorzien door 
de pyrolyse van hoog calorisch afval. Bij de grootschalige verwerking wordt ca 5.8 GJ /ton produkt 
verbruikt (afkomstig uit pyrolyseproces). Dit is aanzienlijk lager dan het energieverbruik bij de proef. Dit 
hogere rendement is mogelijk door energieterugwinning (W.O. drogen met warmte die bij smelten vrijkomt), 
en komt overeen met waarden die bekend zijn uit industriële smeltprocessen. 
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