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VOORWOORD 

De pilotsanering die in het kader van het Programma Ontwikkeling Saneringsprocessen Waterbodems 
(POSW) in 1995 en 1996 werd uitgevoerd in een kribvak in de Nieuwe Menvede, bestond uit een 
drietal hoofonderwerpen. Naast de sanering van de verontreinigde locatie en de monitoring van de 
milieueffecten, was de verwerking van de verontreinigde baggerspecie tot thermisch geïmmobiliseerd 
materiaal ('kunstbasalt') een belangrijk onderdeel. 

Het voorliggende rapport is de eindrapportage van het onderdeel 'Thermische immobilisatie 
baggerspecie'. Het rapport omvat een beschrijving van de verwerkingsketen om van verontreinigde 
baggerspecie thermisch immobilisaat te produceren door middel van smelten/kristalliseren, een 
bepaling van de milieuhygiënische en civieltechnische eigenschappen van de verkregen bouwstoffen, 
aangevuld met een beoordeling van de toepasbaarheid van de materialen, en een presentatie van de 
relevante technische, milieuhygiënische en financieel-economische aspecten van een grootschalige 
productie-installatie. 

De beschouwing van de opzet van de grootschalige productie-installatie en de uitwerking van de 
genoemde aspecten is volledig voor rekening van de Combinatie HGT. 

Programm abureau POS W - I1 
Lelystad, mei 1998 
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SAMENVATTING 

De Combinatie Heijmans Milieutechniek B.V. / Gemco Engineers B.V. / Techno Invent 
v.o.f. (Combinatie HGT) heeft in juli 1995 van de Bouwdienst Rijkswaterstaat opdracht 
gekregen voor het verwerken van verontreinigde baggerspecie - afkomstig uit een krib- 
vak van de Nieuwe Menvede - door middel van thermische immobilisatie. Deze op- 
dracht kwam voort uit werkzaamheden voor de tweede pilotsanering van het Program- 
ma Ontwikkeling Saneringsprocessen Waterbodems @OS W). 

De doelstelling van dit project was drieledig. Ten eerste, het beproeven van een volledi- 
ge venverkingsketen om uit verontreinigde baggerspecie, door middel van smel- 
tenkristalliseren, in totaal 300 ton thermisch immobilisaat te produceren, in de vorm van 
kristallijne (basaltachtige) bouwstoffen (granulaat en vormgegeven product). Vervolgens 
het bepalen van de milieuhygiënische en civiel-technische eigenschappen van de verkre- 
gen bouwstoffen, en het op basis daarvan beoordelen van de toepasbaarheid. Als laatste, 
het leveren van inzichten in de relevante technische, milieuhygiënische en financieel- 
economische aspecten van een grootschalige productie-installatie. 

Het toegepaste proces bestond achtereenvolgens uit ontzanden, mechanisch ontwateren 
en drogen, gevolgd door smeltedkristalliseren. Het laatste onderdeel had duidelijk een 
proefkarakter. Aangezien voor dit bewerkingstraject geen geïntegreerde installatie be- 
stond, zijn de diverse processtappen op een drietal verschillende locaties uitgevoerd (het 
smeltenkristalliseren heeft in Duitsland plaatsgevonden). 

Voor de uitvoering is gestart met circa 1700 ton baggerspecie, die is verwerkt tot circa 
1100 ton ontzande baggerspecie, in de vorm van een steekvaste filterkoek. Deze werd 
vervolgens thermisch bewerkt tot circa 460 ton gedroogd slib. Hiervan is circa 350 ton 
vervoerd naar de installatie in Duitsland voor het smeltedkristalliseren. 

In totaal is f 290 ton granulaat en f 11 ton vormgegeven product (kunstbasalt-zetsteen) 
geproduceerd. De specificaties voor het thermisch immobilisaat waren vastgesteld in 
overleg met Rijkswaterstaat. 

Het geproduceerde thermisch immobilisaat voldoet ruimschoots aan de normen van het 
PO-interimbeleid c.q. het Bouwstoffenbesluit voor een categorie 1 bouwstof. Het mate- 
riaal is vrij toepasbaar. 

Op basis van het civiel-technische onderzoek van het granulaat is gebleken dat: 
Voor toepassing in cementbeton volledig wordt voldaan aan de eisen; 
Voor toepassing in asfalt alleen het verbrijzelingspercentage nog niet voldoet aan de 
gestelde eis (toe te schrijven aan het relatief hoge aandeel glas als gevolg van de in dit 
proefproject toegepaste afkoelingsmethode); 
De vorstbestandheid goed is, wat gunstig is voor waterbouwkundige toepassingen; 
Het materiaal geschikt is voor ongebonden toepassing in wegfunderingen. 

Op basis van het civiel-technische onderzoek van het vormgegeven product (zuiltjes) 
blijkt dat gezien o.a. de goede bestandheid tegen vorst- en dooiwisselingen en een vol- 
doende dynamische verbrijzelingswaarde dit materiaal geschikt is voor waterbouwkun- 
dige toepassing. 
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In een grootschalige installatie voor de productie van kunstbasalt zal het productiepro- 
ces worden geoptimaliseerd, zowel wat betreft vorm van het product (wat een bredere 
toepassing mogelijk maakt) als (bouw-)@siSche eigenschappen. 

Er is een basisontwerp gemaakt voor een grootschalige productie-installatie, in een ge- 
integreerd systeem waarbij baggerspecie verwerkt wordt met inzet van brandbaar afval, 
met een capaciteit van 50.000 ton vormgegeven product per jaar. 

Bij inzet van brandbaar ahal als energiebron voor reducerend smeltenkristalliseren en 
gebruik van de restwarmte voor het drogen van de baggerspecie, kan een hoog ther- 
misch rendement worden behaald. Opwekking van elektriciteit uit het geproduceerde gas 
leidt tot een rendement van circa 26 % (dit ligt circa 5 % hoger dan bij het verbranden 
van ahal in een moderne afiaherbrandingsinstallatie). In combinatie met het verwerken 
van brandbaar afval is het smeltedkristalliseren van baggerspecie als energie-extensief 
aan te merken. 

Emissies naar lucht en water kunnen onder toepassing van eenvoudige emissiebeperken- 
de maatregelen voldoen aan de meest recente NER-normen. 
Met uitzondering van een kleine hoeveelheid kwikhoudend absorbtiemiddel, komen geen 
te storten reststoffen bij de verwerking van sterk verontreinigd baggerspecie vrij. 

Een financieel-economische evaluatie van het ontwerp van een grootschalige verwer- 
kingsinstallatie leidt tot een verwerkingstarief van circa f 180 per ton droge stof in- 
gangsmateriaal, wat overeenkomt met circa f 75 per ton in situ baggerspecie. Dit geldt 
voor een baggerspecie welke overeenkomt met het in dit project verwerkte materiaal. 

Afhankelijk van diverse parameters (samenstelling, investering, productopbrengst en 
verwerkingsloon van brandbaar afial) varieert het venverkingstarief tussen circa f 95 en 
f 220 per ton droge stof ingangsmateriaal. 
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1 INLEIDING 

Een recente ontwikkeling op het gebied van thermische immobilisatie van afvalstoffen 
voor de productie van nuttig toepasbare secundaire bouwstoffen is de vorming van 
kunstbasalt via smelterdkristalliseren uit de slibfractie van verontreinigde baggerspecie of 
grondreinigingsresidu'. POSW heeR in de periode 1992-1 994 op laboratoriumschaal on- 
derzoek laten uitvoeren naar de haalbaarheid van thermische immobilisatie van sterk 
verontreinigde baggerspecie door middel van smelten en gecontroleerde kristallisatie. 

Het ontwikkelde procédé richt zich met name op behandeling van de meest verontrei- 
nigde, fijne fractie (slibfractie). Het bewerkingsproces omvat de volgende stappen: 

Voorbewerking van de baggerspecie/verontreinigde grond: hierbij worden de grove 
bestanddelen en de zandfractie verwijderd waarna het resterende materiaal (mecha- 
nisch) wordt ontwaterd. 
Droging van het residu/de slibkoek; 
Toevoeging van bepaalde toeslagstoffen om de samenstelling te brengen binnen de 
bandbreedte van basalt en tegelijkertijd de smelteigenschappen verder te verbeteren. 
Reducerend smelten bij een temperatuur van 1400 a 1500 "C; 
Gecontroleerd afkoelen van de smelt zodanig dat de juiste kristallijne structuur wordt 
verkregen zoals die van natuurlijk basalt2. 

Uit de tot dusverre uitgevoerde onderzoekprogramma's (schaalgrootte smeltproeven tot 
1 O0 kg/uur) is gebleken dat thermische immobilisatie van baggerspecie (of grondreini- 
gingsresidu) tot hoogwaardig bouwmateriaal in zowel technisch, milieuhygiënisch als fi- 
nancieel-economisch opzicht een goed perspectief biedt. Derhalve is besloten tot verdere 
ontwikkeling c.q. opschaling. 

Het totale aanbod baggerspecie klasse I t/m IV in de periode 1991-2010 1 

bedraagt circa 580 miljoen m3. De hoeveelheid baggerspecie klasse IV (meest 
verontreinigd) wordt geschat op 55 miljoen m3 in die periode. Een enorme 
hoeveelheid, waarbij men een combinatie van bewerkingstechnieken wil inzetten 
om dit probleem op te kunnen lossen (het vigerende overheidsbeleid is 209, 
verwerken (scheiden, reinigen of immobiliseren) in het jaar 2 0 0 0 ) .  Bij reali- 
satie van de gestelde doelen bedraagt het aanbod baggerspecie-reinigingsresidu 
in 2000 maximaal circa 500.000 ton d.s./jaar. 
De jaarlijks vrijkomende hoeveelheid grondreinigingsresidu bedraagt momenteel 
100.000 à 150.000 ton (50% d.s.) . 
Door het afkoelingstraject te sturen (gecontroleerd koelen), is het mogelijk 2 

een kristallijn materiaal te produceren dat vergelijkbaar is met natuurlijk 
basalt en dat vergelijkbare sterkte-eigenschappen bezit. In feite wordt het 
ontstaan van basalt door vulkanische processen nagebootst onder beheersbare 
omstandigheden. 
Organische verontreinigingen worden tijdens het smeltproces volledig 
vernietigd; zware metalen kunnen bij reducerend smelten voor een belangrijk 
deel worden afgescheiden in naar de metallurgische industrie afzetbare concen- 
traties. De resterende zware metalen worden een onderdeel van de kristalstruc- 
tuur en worden daarmee zeer sterk gebonden met een uitstekende weerstand tegen 
uitloging. Dankzij de gunstige fysisch-mechanische eigenschappen van het 
kristallijne product kan dit hoogwaardig worden toegepast ter vervanging van 
bijvoorbeeld basaltblokken als zetsteen in de waterbouw of in granulaire vorm 
als toeslagmateriaal in asfalt en cementbeton. 
Zou het gesmolten materiaal snel afgekoeld worden, dan ontstaat een glasachtig 
materiaal, waarin de resterende verontreinigingen ingekapseld worden. Dit 
levert een materiaal op met een gunstig uitlogingsgedrag, maar met minder 
gunstige sterkte-eigenschappen; het is derhalve als bouwstof niet goed toepas- 
baar. 
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In opdracht van de Bouwdienst Rijkswaterstaat is door de Combinatie Heijmans Mili- 
eutechniek B.V. / Gemco Engineers B.V. /Techno Invent v.o.f. (verder te noemen Com- 
binatie HGT) in augustus 1995 gestart met een grootschalige proef voor het thermisch 
immobiliseren van verontreinigde baggerspecie afkomstig uit een kribvak in de Nieuwe 
Menvede door middel van smeltedkristalliseren. Dit project vormde een onderdeel van 
de tweede pilotsanering die in het kader van POSW werd uitgevoerd. 

De proef is gericht geweest op het produceren van vormgegeven gietbasalt (zuiltjes) en 
granulaat. Ten aanzien van het vormgegeven product zijn civiel-technische specificaties 
overeengekomen, zodanig dat deze geschikt zijn voor toepassing als zetstenen voor de 
bekleding van een dijktalud. Voor de laatste toepassing geldt momenteel een jaarlijkse 
behoefte van circa 100.000 ton. Dit past uitstekend in het overheidsbeleid met betrek- 
king tot beperking van het gebruik van primaire bouwstoffen en stimulering van het her- 
gebruik van secundaire materialen. 

Dit rapport beschrijft het door de Combinatie HGT uitgevoerde project "Pilotsanering 
Nieuwe Menvede: Thermische Immobilisatie Baggerspecie". 

Het projectteam van de Combinatie HGT was samengesteld uit: 
ir. H.J.N.A. Bolk 
ing. M.G.G. Simons Gemco Engineers 
ir. P.J.J. Withagen Gemco Engineers 
ir. J.H.O. Hazewinkel Techno Invent 
dr. ir. J.P. Lotens Techno Invent 

Heijmans Milieutechniek (projectleider) 

Leeswi-izer 

In hoofdstuk 2 worden de doelstelling en de basisopzet van het project behandeld. 

In hoofdstuk 3 wordt een beschrijving gegeven van de hoofdprocesstappen. 

In hoofdstuk 4 worden de uitvoering en de resultaten van het productieproces beschre- 
ven. 

In hoofdstuk 5 worden de resultaten van het milieuhygiënisch - en civieltechnisch onder- 
zoek gepresenteerd en wordt een beoordeling gegeven van de toepasbaarheid van de 
producten. 

In hoofdstuk 6 worden de technische, milieuhygiënische en financieel-economische as- 
pecten van een grootschalige productie-installatie behandeld op basis van een door de 
Combinatie HGT gemaakt basisontwerp. Hierbij wordt tevens een beschrijving gegeven 
van het uiteindelijk voorziene productieproces en wordt ingegaan op de toepassingsmo- 
gelijkheden (marktpotentie) van zowel de techniek als de producten. 

In hoofdstuk 7 tenslotte worden de conclusies gegeven. 
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2 DOELSTELLING EN BASISOPZET PROJECT 

2.1 Doelstelling 

De doelstelling van het project "Pilotsanering Nieuwe Menvede: Thermische Immobili- 
satie Baggerspecie" is drieledig: 

1) Het beproeven van een volledige venverkingsketen om door middel van smel- 
tedkristalliseren uit verontreinigde baggerspecie in totaal 300 ton thermisch immobi- 
haat te produceren in de vorm van kristallijne (basaltachtige) bouwstoffen (granulaat 
en vormgegeven product (zuiltjes)) met goede milieuhygiënische en civiel-technische 
eigenschappen conform een vooraf ingediend Plan van Aanpak alsmede het vastleg- 
gen van het verwerkingsproces en de resultaten in een eindrapport. 

2) Het bepalen van de milieuhygiënische en civiel-technische eigenschappen van de ver- 
kregen bouwstoffen en op basis daarvan het beoordelen van de toepasbaarheid. 
Maatgevend acceptatiecriterium hierbij is dat het te leveren thermisch immobilisaat 
voldoet aan het Bouwstoffenbesluit, waarbij de kwaliteit dient te worden getoetst aan 
de emissie normen zoals genoemd in het rapport "Werken met secundaire bouwstof- 
fen, IPO december 1994". 

3) Het leveren van inzichten in de relevante technische, milieuhygiënische en financieel- 
economische aspecten van een grootschalige productie-installatie. 

2.2 Basisopzet 

Om de bovengenoemde doelstellingen te realiseren, is het project opgezet in de volgende 
drie hoofdonderdelen: 

I Produceren van thermisch immobilisaat uit baggerspecie. 

Het meest cruciale onderdeel van het project is het produceren van in totaal 300 ton 
thermisch immobilisaat uit de beschikbaar gestelde verontreinigde baggerspecie. 
Ten behoeve van dit project had de Combinatie HGT niet de beschikking over een de- 
mo-installatie in Nederland voor smelten en kristalliseren van reststoffen, inclusief de 
bijbehorende geïntegreerde voorbewerkingsstappen, opslagsystemen en technische infra- 
structuur3. Derhalve zijn de diverse (ho0fd)bewerkingsstappen uitgevoerd in beschikbare 
bestaande en daarvoor geschikte installaties4, te weten: 

3 Dit impliceert in afwijking van het uiteindelijk voorziene productieproces 
(zie hfdst 6) een relatief gecompliceerde logistiek, met name betreft dit extra 
deelstappen voor de overslag, (tussen)opslag, transport en handling. Daarnaast 
geldt dat voor het drogen uit oogpunt van beschikbaarheid, capaciteit en kosten 
gebruik is gemaakt van een systeem met directe warmteoverdracht zonder py- 
rolyse. 

De diverse gebruikte installaties zijn qua procesvoering zodanig van opzet 
dat de relevante aspecten van de wijze van produceren van het thermisch 
immobilisaat volledig representatief zijn voor het uiteindelijk voorziene 
productieproces in een grootschalige gelntegreerde praktijkinstallatie. Dit 
geldt evenwel niet voor de installatietechnische uitvoering en daarmee niet 
voor de emissies, het energieverbruik, de hoeveelheid residuen e.d. en de 
beoordeling van de financieel-economische aspecten! 
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* Voorbewerking: 
Extractieve grondreinigingsinstallatie van Heijmans Milieutechniek B.V. te Moerdijk. 

* Droging: 
Thermische grondreinigingsinstallatie van fialstoffen Terminal Moerdijk B.V. (ATM) 
te Moerdijk. 

* SmeltenKristalliseren (immobiliseren): 
Smeltinstallatie van Metallgiesserei Velmede GmbH te BestwigiVeimede (Nordrhein- 
Westfalen, Duitsland). 

Dit onderdeel wordt nader beschreven in hoofdstuk 4. 

II Onderzoek naar de milieuhygiënische en civiel-technische eigenschappen van 
het thermisch immobilisaat en bepaling van de toepasbaarheid 

Dit omvat enerzijds de bepaling van de relevante milieuhygiënische eigenschappen (sa- 
menstelling, maximale beschikbaarheid en uitloogbaarheid) van het geproduceerde gra- 
nulaat en vormgegeven gietbasalt (zuiltjes) alsmede de toetsing van de milieuhygiënische 
kwaliteit en de daaraan gekoppelde toepasbaarheid aan de bestekscriteria (i.c. IPO regels 
op basis van het Bouwstoffenbesluit). Het onderzoek is uitgevoerd door Intron, instituut 
voor materiaal- en milieu-onderzoek B.V. te Sittard. 
Anderzijds omvat het de bepaling van de relevante civiel-technische eigenschappen ter 
beoordeling van de geschiktheid van het geproduceerde granulaat voor toepassing in 
asfalt, cementbeton en wegfùnderingen en van het vormgegeven gietbasalt voor toepas- 
sing in de waterbouw. Het onderzoek hiervoor is uitgevoerd door KOAC-Vught. 

Dit onderdeel wordt nader beschreven in hoofdstuk 5. 

ILI Bepaling van de technische, milieuhygiënische en financieel-economische as- 
pecten van een grootschalige productie-installatie 

Dit omvat het basisontwerp van een grootschalige productie-installatie en de bepaling 
van de relevante technische, milieuhygiënische en financieel-economische aspecten daar- 
van. Dit onderdeel is uitgevoerd door de Combinatie HGT op basis van eigen ervaring 
en expertise alsmede overleg met potentiële leveranciers. 

Dit onderdeel wordt nader beschreven in hoofdstuk 6.  

Van de uit te voeren werkzaamheden zijn een aantal onderdelen via onderaanneming 
verricht. Voor een overzicht hiervan wordt verwezen naar bijlage 1. 
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3 

3.1 

BESCHRIJVING VAN DE HOOFDPROCESSTAPPEN 

Voorbewerking 

Voorafgaande aan de thermische verwerking dient de baggerspecie eerst een voorbe- 
werking te ondergaan. Deze bestaat uit de volgende stappen: 

verwijdering van grove bestanddelen; 
0 afscheiding (hydrocyclonage) en zonodig reiniging van de zandfractie, met als doel 

het behalen van de referentiewaarden of waarden voor hergebruik (Bouwstoffenbe- 
sluit); 

0 mechanische ontwatering van de slibfractie tot een droge stof (d.s.) gehalte van 50 tot 
5s %. 

Figuur 1 is een blokschema van de grondreinigingsinstallatie, afgestemd op het toege- 
paste proces met baggerspecie. 

Figuur 1: Blokschema van de grondreinigingsinstallafie te Moerdijk 

Het baggerspecie-zandmengsel wordt via een doseerbunker ingevoerd, waarna het 
steekvaste materiaal met een transportband in de installatie wordt gebracht. Magneet- 
banden boven de transportband zorgen voor de afscheiding van ijzerdelen. 
In de installatie komt het materiaal allereerst op een zeefopstelling, waar met toevoeging 
van water het grof materiaal (> 2 mm) wordt verwijderd. Het fijne materiaal stroomt met 
het water naar een separator, waar in de bovenloop fijn organisch materiaal en slib wordt 
afgescheiden. De onderloop van deze separator (zandstroom) gaat door metaal- en kool- 
spiralen. In deze spiralen zijn drie stromen te onderscheiden: een zware binnenstroom, 
een lichte buitenstroom en een gemengde middenstroom. De middenstromen van de spi- 
ralen worden teruggepompt naar de separator om opnieuw te worden gescheiden in de 
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spiralen. De binnenstroom van de metaalspiralen bevat gedegen metaaldeeltjes; de bui- 
tenstroom bevat zand en grof organisch materiaal en gaat door naar de koolspiralen, 
waar deze gescheiden worden in een binnenstroom zand en een buitenstroom grof orga- 
nisch materiaal. 

De zandstroom wordt in de scrubber gereinigd, waarna het vuile water (met slib) in een 
tweede separator wordt afgescheiden. De onderloop van deze separator wordt naar een 
houtafscheider geleid. Hier vindt de laatste scheiding plaats tussen zand en organisch 
materiaal. Het zand wordt vervolgens ontwaterd op een ontwaterzeef 

De drie stromen met organisch materiaal gaan over een zeefbocht (d = 1 mm), waar het 
organische materiaal van het water wordt gescheiden. Het opgevangen organische mate- 
riaal wordt met een ontwateringsschroef verder ontwaterd. 
De twee slibstromen van de beide separatoren worden opgevangen in tanks. Door de 
toevoeging van poly-electroliet vindt vlokvorming plaats, waardoor het slib bezinkt. Het 
bezonken slib wordt ingedikt en verder ontwaterd m.b.v. een zeefbandpers tot een slib- 
koek. Deze slibkoek heeft een d.s. gehalte van 50 tot 55 %. 

3.2 Thermische droging 

3.2. I Procesbeschrljving 

De mechanisch ontwaterde baggerspecie is gedroogd in de installatie van ATM in 
Moerdijk (gewenst droge stof gehalte bedraagt minimaal 85 %). Deze installatie, die met 
name is ontworpen voor het thermisch reinigen van vaste verontreinigde materialen (i.c. 
grond), bestaat uit de volgende componenten: 
0 transportvoorzieningen 

droogtrommel 
0 gloeitrommel 
0 verbrandingskamer 
0 koeltrommels 

naverbrander 
rookgasreiniging. 

Het proces is normaliter in staat alle organische stoffen te verwijderen door de grond te 
verhitten tot maximaal 600 "C. Voor de droging van de ontwaterde baggerspecie is het 
materiaal maar tot een beperkte temperatuur van 200-350 "C verhoogd. 
In een droogtrommel wordt het materiaal eerst verhit tot 100 "C en daarmee grotendeels 
van het water ontdaan. In de gloeitrommel wordt het materiaal vervolgens verder verhit 
tot ruim boven de 100 "C; hierbij wordt al het vrije en fj&che gebonden water ver- 
dampt. De waterdamp wordt samen met de vluchtige verontreinigingen en meegevoerde 
stof afgevoerd naar een naverbrander. 

In de naverbrander worden bij een temperatuur van 850 "C en gedoseerde overmaat 
zuurstof alle organische verontreinigingen door oxidatie (verbranding) vernietigd. De 
verbrandingsproducten met stof worden door een hoge temperatuur stof-afvang ge- 
voerd. De nagenoeg stofirije lucht wordt ontdaan van zuurcomponenten; door adsorptie 
en afkoeling worden dioxines, kwik en sporen verontreinigingen verwijderd. De bran- 
dergassen worden via een schoorsteen afgevoerd. 

De invoercapaciteit van de installatie was circa 30 ton per uur. Vanwege de snelle ver- 
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andering in warmtecapaciteit van het materiaal rond een temperatuur van 1 O0 "C is dro- 
gen bij een stabiele temperatuur tussen 100-1 50 "C niet mogelijk. De normale werktem- 
peratuur van de eerste oven ligt beneden 100 "C en die van de tweede oven ligt bij on- 
geveer 600 "C. De eerste trommeloven was zodanig ingesteld dat het water in de slib- 
koek kookte. De tweede oven, die zorgdraagt voor een verdere verdamping van het 
water, had een temperatuur van circa 230 "C. Op deze wijze was een stabiele bedrijfs- 
voering mogelijk. Vervolgens is het materiaal gekoeld in de derde trommel. 

3.2.2 Opvang gedroogd materiaal 

Het gedroogde baggerspecie-slib bleek in de draaitrommels in het algemeen gepelleti- 
seerd te zijn tot korrels met een diameter tussen 5 en 10 mm en met een droge stof ge- 
halte van circa 95 %. Een deel van het gedroogde slib was evenwel stofvormig. Het ge- 
droogde materiaal is opgevangen via een speciaal geconstrueerde trechter met dubbele 
uitloop in grote stofdichte zakken (big bags). 

3.3 Smelten/Kristalliseren 

3.3. I Procesheschrljvirig 

De oven van de Metallgiesserei Velmede bestaat uit een cycloonkamer, met direct daar- 
onder een geïntegreerd slakbad. Het onderste deel van de oven is voorzien van een op 
MgO gebaseerde vuurvaste stampmassa, terwijl het dak is voorzien van alumina beton. 
De buitenwand van de oven, de deur en de brander zijn watergekoeld door middel van 
een gesloten koelwatersysteem. Het water wordt d.m.v. luchtkoelers teruggekoeld tegen 
de buitenlucht. 

De oven wordt verhit met een oxyhelbrander, gevoed met olie. De voor de brander be- 
nodigde zuurstof komt via een zuurstofverdamper uit een op het terrein aanwezige op- 
slag van cryogene zuurstof. 

Het gedroogde baggerslib wordt, tezamen met de toeslagstoffen MgO en kalksteen, 
vanuit bunkers via schroeven op een transportband gedoseerd. Vanuit een kleine voe- 
dingsbunker wordt dit mengsel pneumatisch de oven ingevoerd. 

Bij de in de oven heersende temperatuur-condities (1 400- 1500 "C) en de reducerend in- 
gestelde gasatmosfeer wordt het baggerslib, samen met de toeslagstoffen, versmolten tot 
een homogene slak, waarbij de vluchtige elementen (Zn, Pb, As, Sb, Cd, Hg) groten- 
deels als metaaldamp met het ovengas meegevoerd worden. 

Voor de productie van granulaat wordt de slak afgestoken in gietpotten die langzaam, 
maar overigens ongecontroleerd qua temperatuurverloop, afkoelen tot blokken gekris- 
talliseerde slak van circa 200 kg. Na breken vormen deze blokken het geproduceerde 
granulaat. De productie van vormstukken gebeurt op een meer gecontroleerde manier 
voor wat de afkoeling betreft (zie 3.3.2).  

Bij het ovengas wordt naar behoefte (bepaald door het CO-gehalte in het afgas) enige 
zuurstof gedoseerd. Naast het terugbrengen van het CO-gehalte heeft deze toevoeging 
tot doel om de metaaldampen (m.u.v. Hg) om te zetten in oxidische vorm. 
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Het ovengas wordt achtereenvolgens in een stralingskamer, een vuurvast beklede koel- 
leiding en een natte gaswasser teruggekoeld tot circa 120-150 "C. De natte gaswasser 
heeft als doel het afiangen van de zure componenten (met name HCI, H2S c.q. S02, 
eventueel HF) uit het ovengas. Daartoe wordt in het circulerende water NaOH gedo- 
seerd. Tevens wordt hier eventueel gevormd zout (met name NaCI) afgevangen. De 
watertoevoer aan de gaswasser bestaat alleen uit make-up ter compensatie van het uit de 
wasser verdampte water. 

Het met het ovengas meegevoerde stof (carry-over), alsmede de bij terugoxidatie ont- 
stane metaaloxides worden afgescheiden in een doekfilter, waarna het gas (voor o.a. het 
afvangen van Hg) nog behandeld wordt in een actief koolfilter, alvorens het via de 
schoorsteen wordt afgevoerd. 

Een meer gedetailleerde beschrijving van een aantal voor de procesvoering relevante on- 
derdelen is gegeven in hoofdstuk 4. 

3.3.2 Bereiding van vormgegeven product 

Hieronder wordt de bereiding van vormgegeven gietbasalt beschreven, volgens de me- 
thode die met de in Velmede beschikbare voorzieningen uiteindelij k tot een product op 
specificatie (zuiltjes) heeft geleid. 

Voor het afgieten van de smelt is gebruik gemaakt van deelbare plaatstalen vormen. De 
deelbare vormen bestaan uit twee buitenschaalhelften, die aan elkaar worden bevestigd 
met een boutverbinding. De zo ontstane zeshoekige, tapse mantel wordt over een zes- 
hoekige (tegengesteld) tapse kern met bodemplaat geplaatst. De mantel wordt met een 
draadeind aan de bodemplaat bevestigd. 

Prepareren van de vormen 

Voorafgaand aan het gieten dienen de boutverbindingen met hoog temperatuurbestendig 
vet ingesmeerd te worden. Na iedere gietsessie wordt de kwaliteit van de boutverbindin- 
gen gecontroleerd en waar nodig worden bouten vervangen. 
Om een goede lossing van het product uit de vorm te bewerkstelligen, worden de con- 
tactvlakken van de vorm met de smelt van een coating voorzien. Hiertoe worden de 
vormen met een heetstookbrander voorverwarmd, waarna een coating-emulsie als een 
spray wordt opgebracht. Door de relatief hoge temperatuur van de vorm verdampt het 
oplosmiddel (water) meteen en blijfl de coating als een dunne laag achter. 

Voorbereidingen voorafgaande aan het gieten 

Een geprepareerde metalen vorm wordt op de bodem van de vormkast - voorzien van 
een laag isolatiemateriaal - gepositioneerd. De vrije ruimte tussen de metalen vorm en de 
vormkast wordt vervolgens opgevuld met isolatiemateriaal. 
Voor de smelt-oven is een gietbaan opgesteld waarover in totaal vijf gietkarren ver- 
plaatst kunnen worden. Op vier gietkarren wordt een voorbereide vormkast geplaatst, 
op de vijfde gietkar is een gietpot gemonteerd. Omdat de hoeveelheid smelt per aftap 
van de oven, groter is dan benodigd voor het vullen van de vormen, wordt het teveel aan 
smelt opgevangen in de gietpot op de vijfde gietkar. 
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Afgieten van de vormen 

De oven wordt periodiek afgetapt volgens de methode zoals hiervoor is beschreven. De 
eerste hoeveelheid smelt die uit de aftap loopt, bevat nog brokstukken leem en stukken 
slak, ten gevolge van het werken met de zuurstoflans. Deze smelt wordt opgevangen in 
een gietpot die in een put onder de gietbaan is opgesteld. 
Vervolgens wordt de eerste gietkar met vormkast en metalen vorm onder de aftap gere- 
den en afgevuld. Na het afvullen van de eerste vorm wordt de gietkar verder gereden en 
worden na elkaar de overige vormen gevuld. 
Na het gieten worden de gietkarren doorgeschoven naar de plaats waar de nabehande- 
ling plaatsvindt. 

Behandelin? na het gieten 

Aansluitend aan het gieten wordt de vormkast met metalen vorm zo snel mogelijk met 
isolatiemateriaal afgedekt, zodat er zo weinig mogelijk warmte uit de afgegoten smelt 
kan verdwijnen. De temperatuur boven een afgedekte vormkast is slechts enkele graden 
hoger dan kamertemperatuur. Hieruit blijkt dat de isolatie bijzonder effectief is. Opge- 
merkt wordt dat de metalen vorm, met daarin de smelt met een temperatuur van f 1200 
1300 OC, zich onder een slechts enkele centimeters dikke laag isolatiemateriaal bevindt. 

Nadat alle vormkasten zijn afgedekt met isolatiemateriaal, worden de vormkasten met 
behulp van een manipulatorkraan op een pallet gestapeld, waarna deze voor afkoeling en 
kristallisatie worden opgeslagen in een container. 

Afkoeling en kristallisatie 

Direct na het gieten begint de smelt langzaam af te koelen en start het kristallisatiepro- 
ces. Aangezien de warmte-inhoud van het product een belangrijke factor vormt voor dit 
proces, is het van belang de vormkasten snel af te dekken met isolatiemateriaal. Door de 
afgegoten vormen in een afsluitbare container op te slaan, waarin de luchtstroming ge- 
ring is, wordt het afkoelen van de vormen verder vertraagd. 
De afkoeltijd voor de producten in de metalen vorm bedraagt meerdere uren. Na deze 
afkoelperiode, bij het uitpakken, zijn de vormen nog steeds warm. 

Uitpakken van de producten 

Na afkoeling wordt de vormkast met afgegoten product en isolatiemateriaal op een grof 
rooster uitgeschud. Het isolatie materiaal valt hierbij door het rooster en de plaatstalen 
vorm met afgegoten product wordt van het rooster genomen. Na verdere afkoeling aan 
de lucht wordt de plaatstalen vorm gedemonteerd. Hiertoe worden de boutverbindingen 
met sleutels en persluchtgereedschap losgemaakt. De verbrande coating, achtergebleven 
in de vorm, wordt met een staalborstel verwijderd zodat de vormen weer gereed zijn om 
opnieuw geprepareerd te worden. 

3.4 Processtromen en producten 

Bij het bewerkingsproces ontstaan uit de baggerspecie nuttig toepasbare hoofdproducten 
en bijproducten. Figuur 2 geeft aan welke processtromen (relevante materiaalstromen) 
zijn te onderscheiden (de hoofdprocesstromen zijn vet aangegeven). 
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Figuur 2: P rocessfromen 

3.4.1 Hoofdproducten 

* Kristallijn granulaat 

Voor de via smeltedkristalliseren verkregen producten geldt dat door de wijze van af- 
koeling en de wijze van bewerking bepaalde materiaaleigenschappen alsmede de vorm- 
geving en afmetingen (gradering) in hoge mate kunnen worden bepaald c.q. gestuurd. 
Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om door middel van (additioneel) breken en zeven (clas- 
sificeren) verder te sturen in de korrelvorm en de gradering van het granulaat. Dit bete- 
kent echter wel een verhoging van de productiekosten, die alleen zinvol is indien dit leidt 
tot een financiële en kwalitatieve meerwaarde. De voorkeur gaat dan ook uit naar toe- 
passingen waarbij een zo direct mogelijk bewerkingsproces kan worden gehanteerd. 

Het kristallijn granulaat dient als vervanger van (grof) mineraal toeslagmateriaal in ce- 
mentbeton (i.c. grind) of in bitumineuze mengsels (i.c. steenslag). Daarnaast is toepas- 
sing in de waterbouw of als wegfbnderingsmateriaal in principe mogelijk. Op basis van 
de resultaten van het civiel-technische onderzoek wordt beoordeeld voor welke toepas- 
sing het verkregen thermische immobilisaat geschikt is. 
In het kader van dit project is door Rijkswaterstaat gekozen voor een toepassing in een 
waterbouwkundig demo-/proefiak (Historische Haven Woudrichem). 
De na het smeltedkristalliseren in gietpotten opgevangen slak wordt bij dit project afge- 
voerd naar een tussenopslag. Na voltooiing van de totale productie zal aldaar met een 
brekedzeefinstallatie het materiaal worden bewerkt tot de met het oog op de toepassing 
in de waterbouw gewenste gradering. 
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* Vormgegeven. - -  kristallijn product 

Ten aanzien van het vormgegeven product zijn bepaalde specificaties overeengekomen: 
Er wordt naar gestreefd een zeshoekige, tapsvormige zuil te produceren met een hoogte 
van f 30 cm. In de zuil is een zeshoekig gat voorzien dat van boven naar beneden taps 
is, tegengesteld aan de buitenwanden. 
Het oppervlak van de zuil is om giet- en vormtechnische redenen ruw. 

Dit product dient als vervanger van basalt-zetsteen in waterbouwkundige constructies. 
Via de mogelijkheid van vormgeving wordt de afzet met name gericht op producten, 
welke geschikt zijn voor gemechaniseerde plaatsing als zetsteen voor dijkbekleding. In 
het kader van dit project is door Rijkswaterstaat gekozen voor een toepassing in een 
waterbouwkundig demo-/proehak (Historische Haven Woudrichem). 

3.4.2 Btjyroducten 

* Zand 

Dit betreft de minerale fractie (63 - 2000 pm) die wordt afgescheiden bij de voorbewer- 
king (hydrocyclonage) en mogelijk direct d.w.z. zonder additionele reiniging toepasbaar 
is. Toepassing is mogelijk in bijvoorbeeld ophogingen en aanvullingen of in tussen- en 
eindafdeklagen voor bijvoorbeeld grootschalige baggerspeciedepots. Zonodig kan deze 
materiaalstrooin verder worden gereinigd met beschikbare technieken. 

* Metaalconcentraat 

In de opzet van dit proefproject komt dit product vrij als bestanddeel van de vliegstof en 
wordt niet als separaat product afgezet. In het uiteindelijk voorziene productieproces 
(zie hoofdstuk 6) wordt het metaalconcentraat afgezet naar de metallurgische industrie. 
Dit product kan dienen als grondstof voor de (non)fen-o industrie ter vervanging van 
zink/lood- en koper/nikkelertsen. 
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4 RESULTATEN PRODUCTIEPROCES 

Uitvoering, metingen en analyses 

Het productieproces omvat de volgende deelstappen: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5 .  
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 

Beladen van transportbakken met baggerspecie. 
Vervoer van beladen transportbakken naar Moerdijk. 
Overslag van de baggerspecie. 
Vervoer baggerspecie naar grondreiiiigiiigsinstallatie. 
Bewerkingen in grondreinigingsinstallatie. 
Vervoer van slibkoek van grondreinigingsins~latie naar drooginstallatie. 
Bewerking in drooginstallatie. 
Tussenopslag gedroogd slib. 
Vervoer gedroogd slib naar smeltinstallatie 
Mengen van gedroogd slib niet toeslagstoffen 
Smelten van liet slibmengsel. 
Bewerking van vloeibare slak tot kristallijn product. 
Overslag 'Ion-spec" materialen. 
Brekeidzeven tot graniilaat 
Aflevering 'Ion-spec" tnaterialen. 
Overslag restmaterialen. 
Afvoer restmaterialen. 

Per deelstap wordt hieronder een beschrijving gegeven van de uitvoering van de werk- 
zaamheden, alsmede van de daarbij verrichte metingen en analyses (productiecontrole). 
De primaire doelstellingen van deze productiecontrole zijn: 
0 Zeker stellen dat er voldoende materiaal wordt bewerkt om 300 ton thermisch immo- 

bilisaat te kunnen produceren. 
0 Verkrijgen van inzicht in variaties in de samenstelling van de hoofdprocesstromen en 

in wijzigingen gedurende het proces. 

Stap 1 
Stap 2 

Beladen van transportbakken met baggerspecie/ 
Vervoer van beladen transportbakken naar Moerdijk 

Uitvoering 

Conform de besteksvoonvaarden is de te verwerken baggerspecie door Rijkswaterstaat 
ter beschikking gesteld aan de Combinatie HGT, welke vervolgens het transporteren 
heeft verzorgd. De baggenverkzaamheden en het beladen van de transportbakken zijn 
uitgevoerd door Dredging International (B) in het kader van een ander bestek. 

Op 28 augustus 1995 is gestart met de inname van de baggerspecie op de baggerlocatie 
(locatie 502 Nieuwe Menvede, gemeente Werkendam). Het transport van de baggerspe- 
cie naar het overslagbedrijf OBM te Moerdijk is uitgevoerd met het binnenschip "Alba- 
tros-Gouda'' . 

Na inname van de aanvankelijk geplande vier scheepsladingen bleek op grond van de 
slibproductie-resultaten van de simultaan uitgevoerde deelstap 5, dat er mogelijk onvol- 
doende specie was aangevoerd. Gebleken is dat met name het zandgehalte en het droge 
stof gehalte (mede als gevolg van extra water op de baggerspecie) sterk wisselden en 
afkeken van de in het vooronderzoek bepaalde waarden. Daarom is besloten om extra 
baggerspecie aan te voeren. De laatste scheepslading is op 8 september 1995 ingenomen 
en overgeslagen. De totale hoeveelheid aangevoerde baggerspecie was 173 5 ton. 
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Metingen en Analyses 

Tijdens het beladen van de transportbakken zijn door Rijkswaterstaat metingen gedaan 
aan het schip ter bepaling van de massa en het volume van de ingenomen baggerspecie. 
Deze metingen zijn niet maatgevend voor de door de Combinatie HGT te bepalen mas- 
sabalans (zie verder deelstap 3 en 4). 

Stap 3 
Stap 4 

Overslag van de baggerspecie/ 
Vervoer baggerspecie naar grondreinigingsinstallatie 

Uitvoering 

Vanaf 29 augustus 1995 is gestart met de overslag van de per schip aangevoerde bag- 
gerspecie in vloeistofdichte containers. De containers zijn per vrachtwagen naar de 
grondreinigingsinstallatie van Heijmans Milieutechniek te Moerdijk getransporteerd. 

Het op de baggerspecie aanwezige water is hierbij eerst afgepompt. Het afgepompte 
water is met een tankwagen eveneens naar de grondreinigingsinstallatie vervoerd en al- 
daar in het verdere bewerkingsproces als proceswater meegenomen. Uiteindelijk is het 
water via de waterzuivering van de grondwasinstallatie op het riool geloosd. 

Bij de overslag is gebruik gemaakt van een morsluifel zodat eventuele gemorste bagger- 
specie terugstroomt in het schip of wordt opgevangen in de laad-/loskuil, waarin de 
vrachtwagen met container staat opgesteld. 
Per dag is een hoeveelheid baggerspecie equivalent aan een dagproductie van de grond- 
reinigingsinstallatie overgeslagen (circa 150-200 ton, afhankelijk van de samenstelling). 

Metingen en Analvses 

De voor de massabalans maatgevende bepaling van de aangevoerde hoeveelheden bag- 
gerspecie is gedaan op basis van wegingen bij het overslagbedrijf voor en na beladen van 
de vrachtwagens met containers baggerspecie en de tankwagen met afgepompt water. 
De overall massabalans van de processtromen bij het uitgevoerde werk is gegeven in 
bijlage 2. 

De schepen zijn vóór het lossen bemonsterd, Van de aangevoerde scheepsladingen bag- 
gerspecie zijn allereerst monsters genomen van het water. Vervolgens is het water afge- 
pompt en is de baggerspecie met behulp van een zuigerboor op verschillende dieptes 
bemonsterd. Hierbij zijn 20 steekmonsters genomen uit zowel de voor- als achterbeun. 
Deze zijn samengevoegd tot een mengmonster per beun en vervolgens tot een meng- 
monster per schip. Na doormengen is hieruit een monster getrokken en geanalyseerd 
volgens "RIZA-beperkt". 

De analyse resultaten van de aangevoerde baggerspecie zijn vermeld in bijlage 3 .  Er zijn 
duidelijke variaties in het watergehalte en het zandgehalte. 

Van alleen de eerste scheepslading zijn de watermonsters geanalyseerd ter signalering 
van eventuele kritische parameters voor de lozing volgens de WVO-vergunning (zie bij- 
lage 4). De watermonsters van de andere schepen zijn opgeslagen. Deze dienden om 
eventuele opmerkelijke zaken in de productstromen of waterlozingen zonodig nader te 
kunnen analyseren. 
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Stap 5 Bewerkingen in grondreinigingsinstallatie 

Uitvoering 

De grondreinigingsinstallatie is op 28 augustus 1995 "leeggedraaid". In de daaraan 
voorafgaande week is een partij licht verontreinigde grond verwerkt om vermenging met 
andere verontreinigingen tot een minimum te beperken. 

In  de grondreinigingsinstallatie wordt de baggerspecie gescheiden in grof materiaal, 
zand, organisch materiaal en slib. 

f 

Foto 1: Grondreinigingsinstallatie Heijmans Milieutechniek te Moerdijk met slibkoek op voorgrond 

Om een zo optimaal mogelijke procesvoering te realiseren, is besloten om schoon zand 
(63 - 2000 pm) aan de baggerspecie toe te voegen. Dit zand dient als hulpstof en heeft 
primair een transportfbnctie (toevoeging maakt de baggerspecie steekvast). De grond- 
reinigingsinstallatie is namelijk voorzien van transportbanden en een doseer-/weegsys- 
teem bestemd voor de invoer van steekvast materiaal. Daarnaast heeft het zand een sta- 
biliserende werking op het scheidingsproces in de hydrocycloon. Het toegevoegde zand 
wordt in het proces tezamen met de in de baggerspecie aanwezige zandfractie afgeschei- 
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den van de slibfractie. 
Het teruggewonnen zand is, na afronding van de voorbewerking van de baggerspecie, 
nogmaals in de grondreinigingsinstallatie behandeld en daarna gewogen (totaal 734 ton, 
d.s. = 91 %). Vervolgens is dit zand als B-waarde zand ingezet bij de productie van as- 
faltbeton. 

Het slib is met behulp van een zeefbandpers ontwaterd tot een slibkoek met een droge 
stof gehalte van gemiddeld 55,7 %. 
Het organische materiaal is ontwaterd met behulp van ontwateringsschroeven tot een 
droge stof gehalte van 30,3 % en later samengevoegd met de slibkoek. 
In totaal is 1088 ton slibkoek + organisch materiaal afgevoerd voor verdere bewerking 
in de drooginstallatie (deelstap 7). 

Het vrijkomende overtollige water, inclusief het hemelwater uit de op het terrein aanwe- 
zige waterbuffer en het leidingwater gebruikt voor de aanmaak van poly-electroliet 
(vlokmiddel), is geloosd volgens de WO-vergunning. 

Het grof materiaal, dat voorafgaande aan de feitelijke invoer in de installatie is afge- 
scheiden, is in een later stadium afgevoerd. De totale hoeveelheid (in hoofdzaak puin) 
was 13 ton. Gezien de geringe hoeveelheid is dit samengevoegd met ander puin en afge- 
voerd naar een puinbreker. 

De laatste bewerkingsdag was 11 september 1995, waarna de nabehandeling van het 
zand is uitgevoerd (1 2, 13 en 14 september 1995) en de gebruikte containers alsmede 
het terrein en riool zijn schoongemaakt (14 en 15 september 1995). Op 15 september 
1995 is met het wegen van het zand de deelstap voorbewerking afgesloten. 

De bij het schoonmaken vrijgekomen hoeveelheid slibkoek (totaal 47 ton, d.s. = 55,4 %) 
is apart geanalyseerd. Deze slibkoek is op 16 oktober 1995 tezamen met de in deelstap 7 
(drogen) niet verwerkte slibkoek afgevoerd naar de stortplaats DOP-NOAP te Rotter- 
dam. 

Metingen en Analyses 

Vooraf heeft bemonstering en weging plaats gevonden van het in te zetten opmengzand. 
Na afloop van de bewerking in de grondreinigingsinstallatie is het zand opnieuw bemon- 
sterd en gewogen. De bemonstering is uitgevoerd volgens de SCG-methode voor een 
partij grond. De monsters zijn geanalyseerd op droge stof gehalte en samenstelling (zie 
bijlage 5). 

Het geloosde water is met behulp van een automatische monstername-installatie bemon- 
sterd. Deze is zodanig ingesteld dat uit iedere 2,5 m3 geloosd water een monster van 150 
ml wordt genomen en in een verzamelvat wordt opgevangen. Eén maal per week wordt 
dit samengestelde monster voor de WVO geanalyseerd (zie bijlage 4). 

Om een indruk te krijgen van de verontreinigingen, die in de zandfractie van deze bag- 
gerspecie achterblijven na scheiding in de grondreinigingsinstallatie, is de specie in het 
laboratorium op kleine schaal ontzand. Analyse van het hieruit verkregen zand levert een 
ondergrens voor de reinigbaarheid van het zand uit de baggerspecie die door de grond- 
reinigingsinstallatie gaat. Voor de ontzandingsproef is 1 O liter baggerspecie uit iedere 
aangevoerde container gehaald en in een vat verzameld. Nadat alle baggerspecie in de 
grondreinigingsinstallatie was verwerkt, is uit het vat een mengmonster genomen. 
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In het laboratorium is aan het mengmonster water toegevoegd tot een 10 % d.s. slurry 
werd verkregen. De slurry is eerst afgezeefd op 2 mm om grove delen te verwijderen. 
Vervolgens is de fractie < 2 mm afgezeefd op 63 pm. De fractie 63 - 2000 pm is hierna 
in een opstroomkolom door middel van "zware vloeistof scheiding" geclassificeerd op 
dichtheid. Hierbij is licht materiaal (organische delen (humus?) en zwaar materiaal (o.a. 
gedegen metalen) van het zand gescheiden. Het aldus behandelde zand (nu vergelijkbaar 
met de (oorspronkelijke) zandfractie uit de baggerspecie na bewerking in de grondreini- 
gingsinstallatie) is geanalyseerd, volgens "RIZA-beperkt". 
Het uit de baggerspecie verwijderde zand voldoet na de hier toegepaste behandeling aan 
de samenstellingsnormen voor de oude B-waarde en is derhalve geschikt voor herge- 
bruik in gebonden toepassing. 

Tijdens het proces is de slibkoek per geschatte productie van 150-200 ton bemonsterd 
volgens de SCG-methode. Het monster is geanalyseerd volgens "RIZA-beperkt", inclu- 
sief een bepaling van de gloeirest, noodzakelijk voor de bepaling van het inert gehalte 
van de slibkoek (zie bijlage 6) .  

Na afronding van de productie van de te drogen slibkoek is het grof organisch materiaal 
(tussen 63 en 500 pm, ca 100 ton) bemonsterd volgens de SCG-methode. Dit monster is 
eveneens geanalyseerd volgens "RIZA-beperkt" (zie bijlage 6). 

In bijlage 2 is de massabalans van de processtromen bij het uitgevoerd werk weergege- 
ven. 

Stap 6 Vervoer van slibkoek van grondreinigingsinstallatie naar drooginstallatie 

Uitvoering 

Vanaf 5 september 1995 is de met organisch materiaal opgemengde slibkoek per 
vrachtwagen afgevoerd naar de thermische grondreinigingsinstallatie van ATM te Moer- 
dijk. Het te drogen materiaal is afgevoerd in ladingen van 200 - 250 ton per dag. Het 
materiaal is in een hal opgeslagen tot met het drogen gestart kon worden. 
In totaal zijn 5 dagen gebruikt om 1088 ton slibkoekmengsel naar de droger te trans- 
porteren, de laatste transportdag was 14 september 1995. 

Metingen en Analvses 

Bij de afioer van de slibkoek-torganisch materiaal per vrachtwagen naar ATM is het 
gewicht van de lading bepaald op de weegbrug van ATM. 

Stap 7 Bewerking in drooginstallatie 

Uitvoering 

Op 2 oktober 1995 is gestart met het drogen van de slibkoek-torganisch materiaal bij 
ATM te Moerdijk. Het gedroogde materiaal is opgevangen in stofdichte big bags. Vroeg 
in de ochtend van 4 oktober 1995 was voldoende materiaal gedroogd en is deze deelstap 
afgesloten. 
In totaal is 976,7 ton slibkoek+organisch materiaal gedroogd; een reserve-hoeveelheid 
van 11 1,6 ton is niet behandeld. De totale hoeveelheid gedroogd slib was 463,2 ton. 
Voor de massabalans van de processtromen zij verwezen naar bijlage 2. 
Op 3 oktober 1995 is gestart met de overslag en het transport per vrachtwagen van de 
big bags naar een speciaal hiervoor ingerichte tussenopslag op de locatie van Heijmans 
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Milieutechniek te Rosmalen (deelstap 8). Op 4 oktober 1995 was de totale productie 
van big bags overgeslagen en afgevoerd naar de tussenopslag. 
Op 16 oktober 1995 is het niet gedroogde materiaal (1 11,6 ton) en het "off-spec" mate- 
riaal (aan- en afloopverliezen, mors, 3 1,9 ton) tezamen met de bij het schoonmaken in 
deelstap 5 vrijgekomen materiaal (46,8 ton) afgevoerd naar DOP-NOAP te Rotterdam. 

Natte 
specie 

Tijdens deelstap 11 bleek dat er in de gedroogde baggerspecie grove vreemde compo- 
nenten aanwezig waren (stenen, etc.). Naar later bleek, is dit veroorzaakt door het ver- 
wijderen van een zeef om de productiecapaciteit i.v.m. pelletisering op een voldoende 
niveau te kunnen houden (zie verder deelstap 11). 

Gedroogd Gedroogd slib Streefwaarde Interventie 
slib ingangscontrole waarde 

Metingen en Analvses 

Bij de opslag te Rosmalen is uit iedere big bag een monster (in duplo) genomen en per 
tien monsters samengevoegd tot een mengmonster. De big bags zijn genummerd per 
vracht, bestaande uit ca 20-25 big bags. Zo zijn per vracht circa 6 mengmonsters ver- 
kregen, die vervolgens zijn samengevoegd tot een vrachtmonster. Per drie vrachtmon- 
sters worden deze samengevoegd en geanalyseerd volgens "REA-beperkt" en op mine- 
ralogische samenstelling. De samengevoegde vrachtmonsters representeren elk circa 75 
ton gedroogd materiaal. 

Cu 

Pb 
Zn 
PAK ( I  O VROM) 
EOX 

Hg 

De analyseresultaten van het gedroogde slib zijn vermeld in bijlage 7. 
De belangrijkste conclusies zijn dat het gedroogde slib vrij homogeen is van samenstel- 
ling en dat bij de verdere verwerking rekening dient te worden gehouden met enige vari- 
atie in het vochtgehalte (zie verder deelstap 11). 

233 242 263 36 191 

454 464 583 85 527 
2165 2240 2223 I40 714 
55 42 I 40 

10 7,s 0-3 10 

8,s 3,o o, 1 

Beoordeling chemische samenstelling baggerspecie/gedroogd slib 

De chemische samenstelling is gemeten aan monsters afkomstig uit de aangevoerde 
scheepsladingen baggerspecie, aan het gedroogde slib en nogmaals aan het gedroogde 
slib als ingangscontrole voor de smelter. 
De gemiddelde analyses zijn samengevat in onderstaand overzicht. Om een indruk te 
krijgen van de verontreinigingsgraad van het bewerkte slib zijn tevens de streef- en in- 
terventiewaarden bodemsanering (welke recentelijk de signaleringswaarden waterbodem 
3e nota waterhuishouding hebben vervangen) opgenomen, berekend met een (geschat) 
lutum- en humusgehalte van 25 resp. 10 %. 

Tabel I Chemische samenstelling baggerspecielgedroogd slib 

20 



Uit dit overzicht volgt dat : 
de gemeten gehaltes in de natte en gedroogde specie volledig consistent zijn; 

0 de gehaltes aan metalen en PAK'S in het Nieuwe Merwede slib van de grootteorde 
zijn van de interventiewaarden, met uitzondering van de As en Zn gehaltes, die daar 
duidelijk ruim boven liggen. 

Stap 8 Tussenopslag gedroogd slib 

Om de big bags tijdens de tussenopslag bij Heijmans Milieutechniek te Rosmalen aan de 
onderzijde droog te houden, is op de asfaltverharding eerst een zandbed aangebracht 
waarover folie is gelegd. De big bags zijn op het folie geplaatst en vervolgens verder af- 
gedekt met folie. 

Stap 9 Vervoer gedroogd slib naar smeltinstallatie 

Op 30 november 1995 is gestart met het vervoer van het gedroogd slib naar Velmede, 
Duitsland, De big bags zijn in containers per rail en vervolgens per vrachtwagen ver- 
voerd naar de Metallgiesserei Velmede. De laatste afioer heeft plaatsgevonden op 22 
mei 1996. In totaal zijn 333 big bags afgevoerd, waarvan 316 stuks zijn verwerkt (zie 
ook bijlage 12). 

Stap 10 Mengen van gedroogd slib met toeslagstoffen/ 
Stap 11 Smelten van het slibmengsel/ 
Stap 12 Bewerking van vloeibare slak tot kristallijn product 

Aanvoer grondstoffen 

Per transport zijn telkens 3 containers (circa 45 ton) gedroogd slib aangevoerd. 
Het MgO is (vanuit Nederland) per auto vervoerd naar Velmede (in totaal 47,7 ton, ver- 
deeld over 4 partijen), terwijl de kalksteen lokaal werd ingekocht. 
Zuurstof is vloeibaar aangevoerd per tankwagen. Als brandstof is standaard "Heizöl EL" 
gebruikt. 

Analyse gedroogd baggerslib 

Het gedroogde baggerslib is, zoals eerder beschreven, vanuit Moerdijk in big bags per 
vrachtauto vervoerd naar de tussenopslag te Rosmalen. Ter identificatie is aan elke 
vracht een volgnummer toegekend, welke vermeld zijn op de big bags en in het verdere 
verloop als partij identificatie zijn aangehouden. 
Per 3 vrachten is een mengmonster volledig geanalyseerd, zowel m.b.v. ICP als XRF. 
De ICP analyses zijn, samen met het gemiddelde en de standaarddeviatie, weergegeven 
in bijlage 8; de XRF analyses in bijlage 9. 

Hieruit kan het volgende geconcludeerd worden: 
Uit de in bijlage 8 opgenomen ICP kwaliteitscontrole duplo ( G l D  1-3) blijkt dat de 
afwijkingen bij heranalyse voor dit materiaal te verwaarlozen zijn. 

0 De onderlinge afwijkingen in de chemische analyses van de partijen zijn gering. Op 
enkele (voor de procesvoering onbelangrijke) uitzonderingen na (Na, Cr, Zr, Mo, Sn 
en Sb) is de standaard deviatie in de orde van 5 % van de meetwaarde. Voor water 
geldt dat de metingen het feit reflecteren dat de droging beter verliep naarmate de tijd 
vorderde. Van een gemiddelde van 7,l ?'O H20 voor de eerste 3 partijen daalt het 
watergehalte naar circa 2,s ?'O voor de laatste 10. 
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Het is derhalve, uitgezonderd wat betreft het watergehalte, niet noodzakelijk onder- 
scheid te maken tussen de diverse partijen op basis van de chemische analyse. 

Voedinassamenstelling 

Voor het vaststellen van de mengverhouding tussen het gedroogde baggerslib, MgO en 
kalksteen zijn een aantal overwegingen van belang, te weten : 
0 sl akvi sco si t ei t 
0 polymerisatiegraad 

liquidustemperatuur 
kristallisatiegedrag. 

Van deze eigenschappen kunnen de eerste drie redelijk theoretisch benaderd worden, 
terwijl voor het kristallisatiegedrag een indicatie verkregen kan worden op basis van bo- 
vengenoemde eigenschappen en de bij afkoeling te verwachten kristallisatiefasen . 
In de voorstudie is aangegeven dat voor het bereiken van de juiste eigenschappen (met 
name de bouwflsische) een toevoeging van minimaal 10 % MgO aan het Nieuw Mer- 
wede slib noodzakelijk is. 
Naast de bovengenoemde parameters speelt voor kristallisatie ook het afkoeltraject een 
grote rol. In de installatie te Velmede wordt de slak afgestoken in gietpotten met een in- 
houd van circa 200 - 250 kg, die verder op natuurlijke wijze aan de lucht afkoelen, 
m.a.w. op de afkoelsnelheid kan geen invloed worden uitgeoefend. In de gietpotten blijft 
door snelle afkoeling van de slak tegen de wand altijd een glaslaag aanwezig. Dit effect 
en de onmogelijkheid het afkoeltraject te regelen is te Velmede zoveel mogelijk onder- 
vangen door het bijdoseren van enig extra MgO en kalksteen, waarmee de kristallisatie 
redelijk effectief beïnvloed kan worden. De extra benodigde doseringen zijn proefonder- 
vindelijk vastgesteld. 

Uiteraard zal in een praktij ksituatie op financiële gronden de voorkeur gegeven worden 
aan het samenstellen van een geschikte receptuur uit diverse afiaktoffen. Teneinde 
complicaties m.b.t. samenstelling en smeltgedrag zoveel mogelijk te voorkomen zijn 
voor deze test echter (handels) zuivere materialen als toeslagstoffen gebruikt. De speci- 
ficaties voor de gebruikte MgO zijn gegeven in bijlage 10, die voor de kalksteen in bijla- 
ge 11. 

Invoer in de installatie 

De voeding van de installatie bestaat uit bovengenoemd mengsel van gedroogd bagger- 
slib, MgO en kalksteen. Voor het baggerslib staan een tweetal bunkers met een inhoud 
van circa 1 ton (= circa 1 big bag) ter beschikking. M.b.v. een vorkheftruck wordt een 
big bag geleegd in een bunker, waarna deze bunker in zijn geheel boven een regelbare 
voedingsschroef wordt geplaatst, welke het baggerslib op een transportband doseert. Op 
de transportband wordt vanuit een andere bunker (circa 500 1) MgO gedoseerd, even- 
eens via een transportschroef. Vanuit een kleine (regelmatig met de hand te vullen) 
trechter wordt via een derde schroef de kalksteen toegevoegd. 
De transportband voedt een kleine voedingsbunker, van waaruit het mengsel direct 
pneumatisch naar de oven getransporteerd wordt. 
De eigenlijke menging van de componenten vindt dus pas in het ovensysteem zelf plaats. 

Smelten 

Voor het bedrijven van de oven zijn, naast de voedingssamenstelling, een aantal para- 
meters belangrijk, te weten: temperatuur- en temperatuurprofiel over de oven, olie- en 
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zuurstofdoseringen, voedingssnelheid en tapprocedure. 

* Temperaturen en doseringen 

Een tweetal temperaturen in de ovenruimte zijn voor het verloop van het smeltproces 
van doorslaggevend belang, namelijk de temperatuur in de smeltzone, dit is het boven- 
gedeelte van de oven waarin de voeding zich in een spiraalvormige beweging door de 
branderzone beweegt en de temperatuur van de zich in het onderste gedeelte van de 
oven verzamelende slak. Helaas zijn deze parameters niet direct te meten: bij de te Vel- 
mede toegepaste omelbranders is een betrouwbare continue temperatuurmeting in de 
ovenruimte zelf onmogelijk. 
Voor de smeltzone worden derhalve, op basis van ervaring, de olie en zuurstofdoserin- 
gen zodanig ingesteld dat enerzijds een goed smeltresultaat verwacht mag worden, ter- 
wijl anderzijds aantasting van de ovenwand (door zowel afsmelten als thermal spalling 
(door temperatuurschok)) zoveel mogelijk wordt voorkomen. 
De temperatuur in het smeltbad zelf kan (met een zekere tijdsvertraging) gecontroleerd 
worden aan de hand van een in de bekleding van de ovenbodem aangebracht thermo- 
koppel. Deze temperatuur is naar boven begrensd teneinde teveel aantasting van de 
ovenbodem te voorkomen. Bij overschrijden van deze temperatuur moet hetzij de 
olie/zuurstofinvoer verlaagd, hetzij de voedingssnelheid verhoogd worden. 

* Tapprocedure 

De oven is voorzien van een vuurvast tapblok met een uitloop van circa 30 cm. Het tap- 
gat is afgesloten met een leemprop. Nadat zich, naar schatting op basis van de invoer, 
voldoende slak in de oven verzameld heeft, wordt het tapgat geopend m.b.v. een zuur- 
stoflans, waarna de slak uit de oven kan stromen en opgevangen wordt in hetzij giet- 
potten, hetzij vormen voor de productie van blokken. Nadat de slak is afgetapt wordt 
het tapgat weer afgedicht met leem. 
In eerste instantie werd tijdens tappen de voeding gestopt en de oven zoveel mogelijk 
leeg gemaakt. Om de productiesnelheid te verhogen is in een later stadium getapt tijdens 
voeding, waarbij het noodzakelijk bleek steeds een hoeveelheid slak in de oven achter te 
laten teneinde te voorkomen dat ongesmolten materiaal direct door het tapgat wordt af- 
gevoerd. 
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Fofo 2: Aftappen van de slak 

* Regeling gassamenstelling 

De "Velmedel' oven wordt gestookt met een oxyfùel brander. Dit betekent dat ook on- 
der reducerende condities voldoende warmte beschikbaar is om het smeltproces te laten 
verlopen. 
De bedrijfsvergunning van de Metallgiesserei Velmede stelt echter een grens aan het CO 
in het rookgas zoals het de schoorsteen verlaat, waardoor het noodzakelijk is het oven- 
gas na te verbranden om het CO gehalte op de gewenste waarde te houden. Als onder- 
deel van de vergunning wordt het CO gehalte van het afgas continu gemeten. Deze me- 
ting is gebruikt om de totale zuurstofdosering naar oven en naverbrander in te stellen. 

* Productiehoeveelheden 

De  hoeveelheden te Velmede aangevoerd gedroogd baggerslib zijn gegeven in bijlage 
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12; de afgevoerde hoeveelheden slak in bijlage 13. Daarnaast wordt in bijlage 13 het 
aantal verwerkte big bags alsmede hun herkomst (= oorspronkelijk vrachtnr. Moerdijk - 
Rosmalen, corresponderend met de ingangsanalyses) weergegeven. 

MgO 
Kalksteen 
Olie 
Zuurstof (99,9%) 

Voor het tijdens bedrijf vaststellen van de productie is de geschatte afgetapte hoeveel- 
heid slak gebruikt: een gemiddeld gevulde gietpot bevat 200 kg slak, terwijl elke 30 min. 
de oven afgestoken wordt. Hoewel enigszins onnauwkeurig, is dit de snelst beschikbare 
methode om een indruk te krijgen van de productiesnelheid. In bijlage 14 zijn de op deze 
wijze bepaalde productiehoeveelheden per week weergegeven. Daarnaast zijn het aantal 
bedrijfsuren gegeven, gedefinieerd als de tijd dat de oxyfúelbranders in bedrijf zijn (dus 
exclusief onderhoud/schoonmaak). Hieruit blijkt dat met de installatie te Velmede een 
redelijk hoge tijdefficiency van circa 75 - 80 % haalbaar is. Het daarbij achterblijven van 
de efficiency in termen van productiesnelheid is een weergave van het veelvuldig optre- 
den van storingen in de randapparatuur (o.a. doseringen, gaswasser e.d.). 
Er zijn een aantal malen storingen opgetreden, welke hebben geleid tot langdurige stil- 
stand van de installatie. De gemiddelde dagproductie vertoonde een stijgende tendens. 

68 kg/uur 
64 kg/uur 
75 kg/uur 

192 Nm3/uur 

Het smelten/kristalliseren is op 5 juni 1996 afgerond. 

Water 
Natronloog 
Leklucht 

De totale hoeveelheid, bij weging vastgestelde, productie is: 
voorloop 13,l ton 
granulaat 293,9 ton 
blokken 11,2 ton 

p.m. 
p.m. 
p.m. 

* Massa- en energiebalansen 

De massabalans over het gehele project is weergegeven in bijlage 2. 

Massabalans voor de installatie tijdens normaal bedrijf .. 

Bij storingsvrij bedrijf gelden voor de massabalans van de smeltinstallatie te Velmede de 
volgende karakteristieke data: 

Tabel 2 Karakterisfieke data massabalans smeltinstallatie Velmede 

I Invoer: I 

I Uitvoer: 1 
I 430 k d i  
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Energieinput (olie + zuurstof) 3,3 GJ/uur 

Koelwater 
Mgas 

1,67 GJ/uur 
0,s GJ/uur 

* Slaksamenstellingen en vervluchtiging van componenten. 

De gemeten slaksamenstelling in termen van milieuhygiënisch relevante elementen is ge- 
geven in bijlage 15. Voor de elementen Zn, Pb, Cd, Hg, As en Sb kunnen hieruit de ver- 
vluchtigingspercentages berekend worden. De resultaten zijn weergegeven in bijlage 16. 
De bereikte waarden liggen - hoewel i.h.a. wat lager - redelijk in de lijn van wat thermo- 
dynamisch verwacht mag worden. De milieuhygiënisch meest cruciale elementen Hg, 
Cd, Pb en As worden allen voor het overgrote deel verwijderd, nl. respectievelijk voor 
100, 100, circa 90 en circa 95 %. De afnemende vervluchtiging van Zn en Pb in de par- 
tijen 3 en 4 t.o.v. de partijen 1 en 2 hangt samen met een ten behoeve van de productie- 
snelheid iets gewijzigd stookregime. 

I Stralingsverliezen 

De vervluchtiging blijkt eveneens uit de aanrijking van de vluchtige componenten in het 
vliegstof. Gedurende de smelttest zijn regelmatig monsters van het vliegstof genomen en 
samengesteld tot een tweetal mengmonsters: 

monster 1, samengesteld uit steekmonsters genomen in de periode 10/1/1995 tot 
7/44 995 
monster 2, idem periode 8/4/1995 tot 29/5/1995. 

0,2 GJ/uur 

De resultaten zijn weergegeven in onderstaand overzicht: 

Tabel 3 Analyseresultaten vliegstof 

Monsternr. 
Component 

1 2 
REIV% g m %  

MgO 
Al701 

16,7 I 14,3 I 
34,4 39,7 
3.3 n.d. 
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De bovenstaande analyses dienen slechts als indicatie te worden beschouwd daar de re- 
presentativiteit van de monsters vliegstof genomen uit het doekenfilter problematisch is, 
Immers, in het daaraan voorafgaande gassysteem vinden veel afzettingen plaats, waar- 
door het vliegstof niet meer als representatief te beschouwen is voor de samenstelling 
van het vliegstof zoals dit de oven verlaat. 
Wel kan geconcludeerd worden dat, zoals te verwachten, het gebruik van zeer fijnkorre- 
lige MgO als toeslagstof aanleiding geeft tot hoge MgO gehaltes in het vliegstof Verder 
blijkt een aanrijking van de vluchtige componenten Zn, Pb en As in het vliegstof met een 
factor van de ordegrootte 20. Met name de zink en loodgehaltes geven aan dat her- 
smelten van het vliegstof onder dezelfde condities een bruikbaar en afzetbaar metaalcon- 
centraat zal opleveren. 

Bereiding; van vormgegeven product 

* Uitvoering productie 

De productie is uitgevoerd zoals beschreven in paragraaf 3 .3 ,  

* Productie capaciteit 

Per aftap van de oven kunnen 4 vormen worden afgegoten (de oven wordt ongeveer ie- 
dere 35 minuten afgetapt). In een ploeg van 8 uur kan de oven dan 13 tot 14 keer afge- 
tapt worden. Dat betekent voor de productie van de zuiltjes dat er theoretisch tussen de 
52 en 56 stuks gegoten kunnen worden. In verband met ploegwisseling en eventuele sto- 
ring edof reinigingsactiviteiten bedraagt de productie maximaal 48 stuks per 8 uur. 

Er is in een 2-ploegendienst geproduceerd. De ochtendploeg heeft tot taak de plaatstalen 
vormen voor te bereiden t.b.v. het afgieten. De vormen worden eerst schoon gepoetst en 
de boutverbindingen gecontroleerd en ingevet. Vervolgens worden de vormen warmge- 
stookt en wordt de coating aangebracht. Gedurende een 8-urige ploeg kunnen er gemid- 
deld 50 vormen worden voorbereid. 

De middagploeg heeft tot taak het verder voorbereiden, afgieten en opslaan van de vor- 
men. Tevens worden de producten die een dag eerder zijn afgegoten uit de vormkast 
gepakt en de vormen gedemonteerd, zodat het product kan worden uitgenomen. 

Om een vorm voldoende snel te kunnen afgieten is het van belang dat de smelt bij het 
uittreden van de oven een geschikte viscositeit heeft. Bij iedere gietsessie is visueel be- 
oordeeld of de smelt een goed stroomgedrag vertoont. In het geval dat de smelt zich als 
een dikke stroperige massa gedraagt, wordt het gieten van vormgegeven product uitge- 
steld totdat het stroomgedrag verbeterd is. Na een weekendstop bijvoorbeeld wordt de 
oven vanuit een koude toestand weer in bedrijf genomen hetgeen de eerste productie- 
uren resulteert in een dikke stroperige smelt. Door pas in de middagploeg een aanvang 
te maken met het gieten van vormen wordt dit tijdelijk slechte stroomgedrag en daarmee 
slechte product voorkomen. 

Daarnaast is het zo dat na een storing edof reinigingsactiviteit van de oven een à twee 
keer een oven afgetapt wordt voordat de productie in vormen weer wordt hervat. 

Bij het produceren van de vormgegeven producten (basaltzuiltjes) is gebleken, dat met 
de beschikbare proefinstallatie en de daarmee samenhangende technische en logistieke 
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beperkingen, het gietproces niet volledig geoptimaliseerd kon worden. Dit heeft gere- 
sulteerd in een variatie van de hoogte van de zuiltjes als gevolg van onder meer de op- 
tredende ontgassing en slink. De toepassing van deelbare, dunwandige plaatstalen vor- 
men heeft geresulteerd in een volledig kristallijn product. 

Aantal producten 
Totaal gewicht (kg) 
Gem. gewicht (kg) 
Max. 

Gesteld kan worden dat de geproduceerde vormgegeven producten binnen de technische 
mogelijkheden van deze proef als goed zijn te kwalificeren. Verdere optimalisatie kan 
worden gerealiseerd in een grootschalige demo-installatie. De in deze proef verkregen 
resultaten zijn zodanig dat een kwalitatief hoogwaardig eindproduct in een vervolgfase 
verwacht mag worden. 

Gehele productie Goedgekeurd Afgekeurd 

855 713 142 
11.243,60 9.739,70 1.503,90 

13,15 13,66 10,59 
17,lO 17,lO 13,90 

(<23cm) 

Na afronding van de productie zijn alle producten gemeten en gewogen. In onderstaand 
overzicht is een samenvatting gegeven van de gemeten waarden. Alle producten die een 
lengte hebben < 23 cm zijn uit de totale hoeveelheid genomen en worden als afkeur be- 
schouwd voor toepassing in een waterbouwkundig demo-/ proeflak. 

Min. 
Gem. hoogte (cm) 
Max. 
Min. 

Tabel 4 Overzicht gemeten waarden productie basaltzuiltjes 

4,60 10,40 4,60 
25,37 26,35 20,49 
3 1 .O0 3 1,OO 22,50 

8,OO 23,OO 8,OO 

Stap 13 Overslag "on-spec" materialen 

Het geproduceerde granulaat (inhoud gietpotten) is in partijen afgevoerd naar een tus- 
senopslag. Hier is het materiaal na weging tijdelijk opgeslagen op een betonverharding 
en afgedekt met folie, in ahachting van verwerking d.m.v. breken en zeven van de vol- 
ledige productiehoeveelheid tot granulaat met de gewenste korrelverdeling. Een over- 
zicht van de aangevoerde partijen granulaat is gegeven in bijlage 13. 

De vormgegeven producten zijn op 11 juni 1996 o.a. voor verdere selectie in één partij 
per vrachtwagen afgevoerd naar een tussenopslag. 

Stap 14 Brekedzeven tot granulaat 

Op 12 juli 1996 is de totale opgeslagen hoeveelheid thermisch immobilisaat (aangevuld 
met het restmateriaal van het civiel-technisch onderzoek (zie 5.2)) bewerkt tot granulaat. 
De bewerking is uitgevoerd met behulp van een stationaire brekerinstallatie (prallbreker) 
en een mobiele zeefinstallatie. 

In totaal is 291.920 kg (invoer nogmaals gewogen) thermisch immobilisaat verwerkt tot 
de volgende granulaten: 

O - 4": 85.560kg 
4 - 20": 104.720kg 

20 - 40": 67.040kg 
> 40 mm: 25.780 kg 
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Stap 15 Aflevering "on-spec"materia1en 

De 'Ion-spec" materialen zijn na tussenopslag in oktoberhovember 1997 toegepast in 
een demo-lproefkak in de "Historische Haven Woudrichem". 

De granulaten 0-4 mm resp. 4-20 mm zijn in overleg met Rijkswaterstaat, Dienst Weg- 
en Waterbouwkunde ingezet als toeslagmateriaal voor Basalton. 
De granulaten 20-40 mm en > 40 mm zijn ingezet als filter- en instrooimateriaal. 
De geproduceerde vormgegeven producten (zuiltjes met een minimale hoogte van 23 
cm) zijn toegepast als zetstenen in een taludbekleding. 

Foto 3: Demo-/proefvak in Historische haven Woudrichem 

Stap 16 Overslag restmaterialen 

De restmaterialen van het smelten zijn in big-bags (filterstof + "aanbakkingen") en in 
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vaten (slib (uit afgaswasser)) per rail afgevoerd naar Nederland en in afwachting van de- 
finitieve afvoer opgeslagen. 

Het 'loff-spec" thermisch immobilisaat is in afwachting van definitieve afvoer apart opge- 
slagen. 

Stap 17 Afvoer restmaterialen 

Het niet verwerkte gedroogde baggerspecie-slib is op 3 en 4 maart 1997 afgevoerd naar 
de speciebergingslocatie "Papegaaiebek". 
Het I'off-spec" thermisch immobilisaat (voorloop) is op 27 november 1996 afgevoerd 
naar de Regionale Stortplaats te Haps. 
Het in vaten opgeslagen natte slib (uit afgaswasser) is op 12 december 1996 afgevoerd 
naar de verwerkingsinrichting van Afvalstoffen Terminal Moerdijk. 
Het in big bags opgeslagen droge filterstof + aanbakkingen is samen met de inhoud van 
17 big bags ongesmolten gedroogd slib (retour Velmede) alsmede restanten hulpmateri- 
aal (gietzand, gietlopen e.d.) na overslag in containers op 26 en 27 februari 1997 afge- 
voerd naar de C2-deponie (AVR-Chemie). 
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5 ONDERZOEK NAAR DE MILIEUHYGIENISCHE EN CIVIEL- 
TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN VAN HET THERMISCH 
IMMOBILISAAT EN BEPALING VAN DE TOEPASBAARHEID 

Dit onderdeel omvat de bepaling van de relevante milieuhygiënische eigenschappen (sa- 
menstelling, maximale beschikbaarheid en uitloogbaarheid) van het geproduceerde gra- 
nulaat en vormgegeven gietbasalt (zuiltjes) alsmede de toetsing van de milieuhygiënische 
kwaliteit en de daaraan gekoppelde toepasbaarheid aan de bestekscriteria (i.c. IPO regels 
op basis van het Bouwstoffenbesluit). Het onderzoek is uitgevoerd door Intron, instituut 
voor materiaal- en milieu-onderzoek B.V. te Sittard. 
Daarnaast omvat het de bepaling van de relevante civiel-technische eigenschappen ter 
beoordeling van de geschiktheid van het geproduceerde granulaat voor toepassing in 
asfalt, cementbeton en wegfunderingen en van het vormgegeven gietbasalt voor toepas- 
sing in de waterbouw. Het onderzoek hiervoor is uitgevoerd door KOAC-Vught. 

5.1 Milieuhygiënisch onderzoek 

Zoals reeds eerder uitgevoerd immobilisatie-onderzoek (o.a. POSW-onderzoek, T2000) 
heeft aangetoond, zullen voor wat betreft de milieuhygiënische eigenschappen van het 
kunstbasalt de grenswaarden voor een categorie 1 bouwstof worden gehanteerd. In dit 
verband zij nogmaals opgemerkt dat in principe is gekozen voor reducerend smelten, 
waarbij de zware metalen (voor een deel) uit de smelt kunnen worden verwijderd in de 
vorm van voor verdere opwerking geschikte en afzetbare metaalconcentraties. 

Het doel van het milieuhygiënisch onderzoek is tweeledig: 
het vaststellen of het materiaal aan de bestekscriteria voldoet, en 
het verkrijgen van een algemene indruk van de milieuhygiënische eigenschappen van 
het op deze wijze geproduceerde materiaal. 

Monstername 

In principe zijn voor het nemen van monsters uit het geproduceerde materiaal de vol- 
gende normen van belang: NEN 7300 alsmede NVN 7301,7302 en 7303. Voor het ne- 
men van "representatieve" monsters van de slak staan een aantal wegen open. 
Uit het oogpunt van representativiteit qua chemische samenstelling ligt het voor de hand 
om gedurende het tappen m.b.v. een monsterlepel monsters te nemen van de vloeibare 
slak. Op deze wijze verkregen monsters zullen echter niet representatief zijn voor de 
kristallisatietoestand van het product, omdat dergelijke kleine monsters onvermijdelijk te 
snel afkoelen tot een overwegend glasachtig materiaal. Dergelijke monsters kunnen dus 
niet als representatief beschouwd worden voor het uitlooggedrag van het eindproduct. 
Zoals reeds eerder beschreven wordt de oven afgestoken in gietpotten met een inhoud 
van circa 170 tot 250 kg (afhankelijk van de vullingsgraad), waarna de hete gietpotten 
terzijde worden gezet om af te koelen, hetgeen circa 2 dagen in beslag neemt. De vorm 
waarin het materiaal in dit project ter beschikking komt is dus in min of meer kegelvor- 
mige gekristalliseerde blokken van circa 200 kg. De buitenste laag van deze blokken zal 
altijd glasachtig zijn omdat de slak in direct contact met de gietpotten snel zal afkoelen. 
Verder zal tengevolge van het doorlopen kristallisatietraject in een dergelijk blok altijd 
enige segregatie in verschillende kristallijne fasen (met name pyroxenen en forste- 
riet/fayaliet) optreden. Tengevolge van dit laatste zijn vrij grote lokale ahijkingen in 
chemische samenstelling mogelijk. Als verdere complicatie geldt in het geval van Nieuwe 
Menvede slib in combinatie met de toegepaste smelttechniek dat met name koper en an- 
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timoon zich in een metallische c.q. speissfase kunnen verzamelen welke fijnverdeeld in 
de slak aanwezig is. 
Een theoretisch rigoureuze monstername van materiaal met deze eigenschappen geeR 
aanleiding tot zeer onpraktische monstergroottes (tonnen monster per 25 ton materiaal). 
Derhalve is in overleg met Rijkswaterstaat de volgende praktische benadering van de 
slakbemonstering gehanteerd: 
De slak resulterend uit een charge van 1 ton (in de praktijk 1 big bag) gedroogd bagger- 
slib wordt in vloeibare vorm als homogeen beschouwd. Per charge wordt een monster 
van circa 1 kg verzameld uit de uit een dergelijk charge resulterende gietpotten (ui- 
teraard na afkoelen) en wel zodanig dat het monstermateriaal zo goed mogelijk verdeeld 
genomen wordt uit de inhoud van de gietpotten (d.w.z. van bovedmidden onder c.q. 
binnenkanthuitenkant). 
De op deze wijze verzamelde 1 kg monsters worden per partij van circa 25 ton gemengd 
en verder bewerkt via breken en splitten. Het daaruit resulterende gehomogeniseerde 
monster wordt gebruikt voor de analyses. Per (apart afgevoerde en apart opgeslagen) 
partij is derhalve een mengmonster beschikbaar van circa 25 kg. 
Deze monsters zijn enerzijds gebruikt voor het analyseren van de samenstelling (zie bij- 
lage 1 9 ,  anderzijds voor het vaststellen van de uitloogeigenschappen. 

Uitloaingskarakteristiek 

De uitloging van het granulaat is bepaald door Intron I.M.M. conform: 
de maximale beschikbaarheidsproef volgens NEN 7341 ; 
de kolomproef volgens NEN 7343. 

De resultaten zijn gegeven in bijlage 17 en samengevat in tabel 5 en tabel 6.  
Uit tabel 5 volgt dat voor alle relevante componenten de uitloging minimaal is, hetgeen 
wordt bevestigd door de kolomproef De voor uitloging aan te leggen criteria zijn vervat 
in het IPO-interimbeleid, wat zich baseert op het bouwstoffenbesluit. In tabel 6 zijn der- 
halve tevens de maximale uitloogbaarheden volgens het IPO-interimbeleid weergegeven 
voor een klasse 1 (vrij toepasbare) bouwstof bij een toepassingshoogte van 0,7 m en een 
infiltratie van 300 “/jaar. 
Met uitzondering van As, Ba, sulfaat en chloride blijken alle uitlogingswaarden beneden 
de detectiegrens van de toegepaste analysemethode te liggen. De meest kritische com- 
ponent qua uitloging is Ba, de uitloging is evenwel nog een factor 10 beneden de norm, 
zodat geconcludeerd kan worden dat het geproduceerde materiaal zonder probleem als 
vrij toepasbare bouwstof ingezet kan worden. 
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Tabel 5 Bescbikbaameid volgens NEN 7347 

Tabel 6 Kolomproef volgens NEN 7343 
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Voor het bepalen van de uitlogingskarakteristiek van de vormgegeven producten is door 
Intron I.M.M. de difisieproef volgens NEN 7345 toegepast. Er zijn 4 testen gedaan, 
telkens op een drietal blokken, zodat de meetgegevens betrekking hebben op een 
twaalftal random gekozen blokken. De resultaten zijn weergegeven in bijlage 17 en to- 
nen aan dat de geproduceerde zuiltjes volledig voldoen aan de gestelde eisen voor een 
categorie 1 bouwstof 

Kwaliteitsverklaring 

Na afsluiting van de volledige analyse van de uitloging is door Intron I.M.M. een kwali- 
teitsverklaring afgegeven (zie bijlage 17). 

Terugneembaarheid. verspreidinasrisico 

Verwacht wordt dat geen bijzondere maatregelen noodzakelijk zijn om de mate van te- 
rugneembaarheid en het verspreidingsrisico te beheersen. 

Uitgegaan wordt van een zelfde duurzaamheid als geldt voor de te vervangen natuurlijke 
materialen. 

De mogelijkheden voor hergebruik zijn gelijk aan die welke gelden voor de toepassingen 
waarin de te vervangen natuurlijke materialen worden ingezet. 

Bij bijvoorbeeld toepassing als toeslagmateriaal in asfaltbeton of in cementbeton is her- 
haalde recycling mogelijk. 

5.2 Civiel- tech n isch o n d enoek 

5.2. I Opzet kwaliteitsheoorJc.lin~ 

Om de verkregen producten te kunnen beoordelen op hun geschiktheid voor civiel- 
technische toepassingen is door KOAC-Vught een onderzoekprogramma uitgevoerd ge- 
richt op de inzet van het granulaat in asfalt, cementbeton en (ongebonden) wegfunderin- 
gen en van het vormgegeven gietbasalt (zuiltjes) in de waterbouw. 
In bijlage 18 is een overzicht gegeven van de voor de diverse toepassingen uitgevoerde 
proeven. 

Uit het granulaat (vóór breken en zeven) zijn op 9 april 1996 door KOAC-Vught in to- 
taal 20 deelmonsters (inhoud gietpotten) van elk circa 200 kg (totaal 4,3 ton) genomen. 
Uit de geproduceerde zuiltjes zijn op 26 april 1996 in totaal 20 stuks genomen. 
Uit het op praktijkschaal gebroken en afgezeefde materiaal (deelstap 14) zijn op 17juli 
1996 monsters genomen voor aanvullend onderzoek. 

5.2.2 Toepassing in asfalt 

De resultaten van het onderzoek naar de geschiktheid voor toepassing als toeslagmateri- 
aal in asfalt zijn samengevat in tabel 7. 

Op basis van metingen aan in het laboratorium van KOAC (eenmalig) gebroken materi- 
aal blijkt dat dit geschikt is als steenslag voor een toepassing in asfalt met uitzondering 
van het verbrijzelingspercentage en in eerste instantie de hittebestendigheid (invloed van 
het verbrijzelingspercentage). 
Na afronding van de totale productie (smelten) is het granulaat op praktijkschaal gebro- 
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ken en in fracties gezeefd (deelstap 14). Bij deze intensievere behandeling t.o.v. die in 
het laboratorium, zal het glasachtige bestanddeel naar verwachting in de fijne fractie te- 
recht komen. Geverifieerd is voor het granulaat 4-20 mm wat het effect is op de verbrij- 
zelingseigenschappen en de hittebestendigheid. Het verbrijzelingspercentage van de on- 
derzochte fracties C 16 - C 1 1,2 resp. C 1 1,2 - C 8 neemt af van 60 naar 54 YO (m/m) 
resp. van 56 naar 50 % (m/m). Het verbrijzelingspercentage is duidelijk verbeterd maar 
nog steeds te hoog en voldoet niet aan de klasse 1,  2 en 3. 
Ten aanzien van de hittebestendigheid geldt dat deze voor het in de praktijk gebroken 
granulaat 4-20 mm voldoet aan de gestelde eisen: de afsplintering neemt afvan 3,6 naar 
O % (m/m). 
Het te hoge verbrijzelingspercentage wordt hoogstwaarschijnlijk niet veroorzaakt door 
haarscheurtjes die eventueel zouden kunnen ontstaan in het materiaal bij het afkoelen. 
De aanwezigheid van haarscheurtjes zou een slechter resultaat bij de vorstbestandheid 
tot gevolg hebben. Het verbrijzelingspercentage edof de hittebestendigheid worden be- 
invloed door het aanwezige glasachtige materiaal. 

Kanttekening: 

Het verbrijzelingspercentage, zoals bepaald aan het in het laboratorium van KOAC 
(eenmalig) gebroken materiaal, is te hoog voor toepassing in asfalt. Dit is toe te schrij- 
ven aan het in deze proefproductie onvermijdelijk relatief hoge gehalte aan glasachtig 
materiaal. Bij grootschaligere productie (voorverwarmde grotere gietpotten) wordt het 
percentage glas zodanig gereduceerd en de invloed hiervan zodanig klein, dat het gra- 
nulaat voldoet aan de verbrijzelingseisen. 

In een grootschalige installatie zullen bovendien onder goed geconditioneerde kristalli- 
satieomstandigheden en middels verdere optimalisatie van de slaksamenstelling de 
sterkte-eigenschappen naar verwachting nog beter worden. 

5.2.3 Toepassing in cementbeton 

De resultaten van het onderzoek naar de geschiktheid voor toepassing als toeslagmateri- 
aal in cementbeton zijn samengevat in tabel 8. 

Op basis van metingen aan in het laboratorium van KOAC (eenmalig) gebroken materi- 
aal blijkt dat dit, met uitzondering van in eerste instantie het gehalte aan zachte bestand- 
delen, geschikt is als steenslag voor een toepassing in cementbeton. Het gehalte aan 
zachte bestanddelen overschrijdt hierbij slechts minimaal de eis van max. 0,5 % (m/m). 
Het gehalte aan zachte bestanddelen is afhankelijk van het productieproces. Het granu- 
laat bestaat uit gesmolten baggerslib. Er zijn geen andere materialen (vreemde bestand- 
delen) aanwezig. Het gehalte aan zachte bestanddelen bestaat hoogstwaarschijnlijk uit 
afgebroken hoekjes (glas) van het granulaat, wat weer samenhangt met de specifieke 
condities bij deze proefproductie. Door een intensiever zeef- en breekproces, zoals in de 
praktijk wordt toegepast, zal het gehalte aan zachte bestanddelen afnemen. 
Dit is geverifieerd door het op praktijkschaal gebroken en gezeefde granulaat 4-20 mm 
nader te onderzoeken. Het gehalte aan zachte bestanddelen neemt af van 0,s naar O, 1 % 
(m/m) en het granulaat voldoet daarmee volledig aan de eisen voor toepassing in ce- 
mentbeton. 

5.2.4 Toepassing als funderingsmateriaal 

De resultaten van het onderzoek naar de geschiktheid voor toepassing als finderings- 
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materiaal zijn samengevat in tabel 9. 

Het materiaal is geschikt als hnderingsmateriaal voor een ongebonden toepassing. 

5.2.5 Toepassing in waterbouw 

De resultaten van het onderzoek naar de geschiktheid van de zuiltjes voor toepassing in 
de waterbouw zijn samengevat in tabel 10. 

Het materiaal voldoet aan NEN 5 180. Belangrijk in dit verband is dat weerstand tegen 
vorst- en dooiwisselingen goed is. De dynamische verbrijzelingswaarde is hoog 
(38 % (m/m) ) maar voldoet aan de gestelde eis (< 40 % (m/m) ). Referenties zijn kalk- 
steen (* 20 %), basalt (& 9 %), graniet (* 20 %) en fosforslak (* 22 %). Betreffende de 
afmetingen en de slijtage m.b.v. de Los Angeles Abrasion Test zijn geen geldende eisen 
beschikbaar. 

Kanttekening: 

In een grootschalige installatie zullen onder goed geconditioneerde kristallisatieomstan- 
digheden en middels verdere optimalisatie van de slaksamenstelling de sterkte- 
eigenschappen naar verwachting nog beter worden. 
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Tabel 7 

KOAC-Vught 

II Overzicht onderzoeksresultaten bij een toepassing als toeslagmateriaal in asfalt 

I I  
Eigenschap 

Bestandheid tegen vorst 

Dichtheid 

Weerstand tegen verbrijzeling 

Micro Deval 

Hittebestendigheid 

Conclusie 

Analysenummer: V 9604260425 A 

Resultaat 

0.2 %(m/m) 

2850 kg/m’ 

C 31,5 - C 22,4 61 
C 22,4 - C 16 61 
C 16 - C  11,2 60 
C 11,2 - C 8 56 
C 8 - C 5,6 53 
C 5.6 - C 4 49 

20,3 %(m/m) 
~~ ~~ 

50,8 %(m/m) 

C 50 - C 40 O%(m/m) 
C 4 0  -C31 ,5  19%(m/m) 
C 31,5 - C 25 O%(m/m) 
C 25 - C 20 S%(m/m) 
C 2 0  - C  16 3%(m/m) 
C 16 - C 12,5 5%(m/m) 
C 12,5 - C 10 6%(m/m) 
c 1 0  - c  8 5%(m/m) 
C 8 - C 6,3 5%(m/m) 
C 6,3 - C 5 6%(m/m) 
c 5  - c 4  7%(m/m) 

44 

Afsplintering 3,6%(m/m) 
Verschil in verbrijzeling -2%(m/m) 

Eis 

< 3%(m/m) 
~~ 

geen 

Voldoet niet 
aan klasse 1, 
2 en 3 

geen 

geen 

Voldoet aan 
klasse 1 en 2 

Voldoet niet 
a.an open 
klasse en 
klasse 1 en 2 

c 3%(m/m) 

m/m) 
-3 tot 3%(- 

Het materiaal is geschikt als steenslag voor een toepassing in asfalt met 
uitzondering van het verbrijzelingspercentage en de hittebestendigheid (in- 
vloed van het verbrijzelingspercentage). 
Het verbrijzelingspercentageis te hoog en voldoet niet aan klasse 1, 2 en 3. 
Het te hoge verbrijzelingspercentage wordt hoogstwaarschijnlijk niet veroor- 
zaakt door haarscheurtjes ontstaan in het materiaal bij het afkoelen. De 
aanwezigheid van haarscheurtjes zou een slechter resultaat bij de vorstbe- 
standheid tot gevolg hebben. Het hoge verbrijzelingspercentage edof de 
hittebestendigheid kunnen worden beYnvloed door het aanwezige glasachtige 
materiaal. 
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Tabel 8 

KOAC-Vught 

Overzicht onderzoeksresultaten bij een toepassing als toeslagmateriaal in cementbeton 

11 Eigenschap 

Bepaling volumieke massa van 

Gehalte aan zachte bestandde- 

L 
Bepaling van het gehalte aan 
verontreinigingen in de vorm 
van fijne stoffen van organi- 
sche oorsprong 

Bepaling gehalte aan fulvozu- 
ren 

Bepaling aanwezigheid van 
vlekkenveroorzakende ijzer- en 
vanadiumverbindingen 

Bepaling vorstbestandheid van 
toeslagmaterialen in ongebon- 
den vorm 

Bepaling gehalte aan sulfaten 

Bepaling gevoeligheid voor de 
alkali-toeslagreactie 

Analysenummer: V 9604260425 C 

Resultaat 

C 50 - C 4 0  
C 4 0  - C  31,5 
C 31,5 - C 25 
C 25 - C 20 
C 2 0  - C  16 
C 16 - C 12,5 
C 12,5 - C 10 
C 1 0  - C  8 
C 8 - C 6,3 
C 6,3 - C 5 
c 5  - c 4  

O%(m/m) 
19%(m/m) 
O%(m/m) 
5%(m/m) 
3%(m/m) 
5%(m/m) 
6%(m/m) 
5%(m/m) 
5%(m/m) 
6%(m/m) 
7%(m/m) 

1,5 %(m/m) 

4,O N/mmz 
~ ~~ 

C 31,5 - C 16 0,7 %(m/m) 
C 1 6  - C  8 0,9 %(m/m) 
C 8 - C  4 1,0 %(m/m) 
Gemiddeld 0,8 %(m/m) 

Verkleuring lichter dan standaardkleurenplaatje A 

Verkleuring lichter dan standaardkleurenplaatje A 

0% 

0.00 %(m/m\ 

Na 14 dagen Na 28 dagen 
Lengteverandering referentie in % 0,05 0,07 
Leneteverandering baggerslib in % 0.05 0.08 

Eis 

Voldoet aan 
klasse 1 en 2 

>2000 kg/m’ 

geen 

geen 

< 0,5 %(m/m) 

Max. A 

Max. B 

< 20% 

< 3,O %(m/m) 

1,0 %(m/m) 

geen 

Het materiaal is geschikt als steenslag voor een toepassing in cementbeton 
met uitzondering van het gehalte aan zachte bestanddelen. 
Het gehalte aan zachte bestanddelen overschrijdt slechts minimaal de eis. 
Het gehalte aan zachte bestanddelen is mogelijk afhankelijk van het produk- 
tieproces. Het granulaat bestaat uit gesmolten baggerslib. Er zijn geen andere 
(vreemde) bestanddelen aanwezig. Het gehalte aan zachte bestanddelen bestaat 
hoogstwaarschijnlijk uit afgebroken hoekjes van het granulaat. Door het zeef- 
en breekproces kan het gehalte aan zachte bestanddelen afhemen. 3 8 



Tabel 9 

KOAC-Vug ht 

Overzicht onderzoeksresultaten bij een toepassing als funderingsmateriaal 
Analysenummer: V 9604260425 B 

Eigenschap 

Bestandheid tegen vocht 

Verbrijzelingsfactor 

C.B.R.-waarde van het 
materiaal < zeef C 22,4 

Gehalte aan platte stukken 

Los Angeles Abrasion Test 

Gehalte aan platte stukken 

Conclusie 

Resultaat 

0.0 %(m/m) 

C 4 5  - C31,5 0,72 
C 31,5 - C 22,4 0,70 
C 22,4 - C 16 0,69 
C 16 - C  11.2 0.70 

73 
61 

C 50 - C 40 O%(m/m) 
C 4 0  -C31 ,5  19%(m/m) 
C 31,5 - C 25 O%(m/m) 
C 25 - C 20 5%(m/m) 
C2O - C  16 3%(m/m) 
C 16 - C 12,5 5%(m/m) 
C 12,5 - C 10 6%(m/m) 
c 1 0  - c  8 5%(m/m) 
C 8 - C 6,3 5 %( m/m ) 
C 6,3 - C 5 6%(m/m) 
c 5  - c 4  7%(m/m) 
Gemiddeld 5%(m/m) 

50.8 %(m/m) 

C 50 - C 40 
C 4 0  -C31 ,5  
C 31,5 - C 25 
C 25 - C 20 
C 2 0  - C  16 
C 16 - C 12,5 
C 12,5 - C 10 
c 1 0  - c  8 
C 8 - C 6,3 
C 6,3 - C 5 
c 5  - c 4  

O 
19 
O 
5 
3 
5 
6 
5 
5 
6 
7 

Eis 

> 0,65 

> 50% 

gemiddeld 
< lS%(m/m) 

geen 

Voldoet aan 
klasse 1 en 2 

Het materiaal is geschikt als funderingsmateriaal voor een ongebonden 
toepassing 
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Tabel I 0  

Eiaenschau Resultaat 

KOAC 

Eis 

‘ Geen 

Afmetingen zuil 

Wateropneming 

Afmetingen gat in zuil 

gemiddeld: 1,6 %(m/m) Geen, indien 
kleinste waarde: 0,6 %(m/m) >0,5 %(m/m) 
grootste waarde: 3,l %(m/m) bepaling 

vorst-dooi 

Doorsnede boven: 
gemiddeld: 161,2 mm 
kleinste waarde: 160 mm 
grootste waarde: 162 mm 

Doorsnede onder: 
Gemiddeld: 177,l mm 
kleinste waarde: 175 mm 
grootste waarde: 179 mm 

Hoogte: 
gemiddeld 265,l mm 
kleinste waarde: 234 mm 
grootste waarde: 287 mm 

Doorsnede boven: 
gemiddeld: 80,8 mm 
kleinste waarde: 79 mm 
grootste waarde: 81 mm 

Doorsnede onder: 
gemiddeld: 65,5 mm 
kleinste waarde: 64 mm 

Vorst- en dooiwisselingen 

Bestendigheid vocht 

I grootste waarde: 68 mm 
I 

gemiddeld: 0,2 %(m/m) 
kleinste waarde: 0,O %(m/m) 
grootste waarde: 0,6 %(m/m) (1 steenstuk) 

gemiddeld: O,] %(m/m) 
kleinste waarde: 0,O %(m/m) 
grootste waarde: 0,7 %(m/m) 

Dichtheid 

Bepaling dynamische verbrij- 
zelingswaarde 

Slijtage 

Conclusie 

gemiddeld: 2652 kg!m3 
kleinste waarde: 2261 kg/m3 
grootste waarde: 2882 kg/m’ 

38 %(m/m) c 40 %(m/m) 

13 steenstukken vertonen na 100 omw. een grote slijtage 
1 steenstuk vertoont na 200 omw. een grote slijtage 
3 steenstukken vertonen na 300 omw. een grote slijtage 
3 steenstukken vertonen na 400 omw. een grote slijtage 

Op basis van de resultaten kan worden geconcludeerd dat het materiaal 
voldoet aan NEN 5180. De dynamische verbrijzelingswaarde is hoog maar 
voldoet aan de gestelde eis. Referenties zijn kalksteen f 20, basalt i 9, 
graniet +- 20 en fosforslak ?-- 22. Betreffende de afmetingen en de slijtage 
m.b.v. de Los Angeles Abrasion Test zijn geen geldende eisen beschikbaar. 

Geen 

Staalslak: 
> 3100 kg/m3 
Fosforslak 
> 2650 kdm’ 

3 
steenstukken 
> 0.5 %(m/m) 

4 
steenstukken 
> 1,O %(m/m) 



6. TECHNISCHE, MILIEUHYGIËNISCHE EN FINANCIEEL- 
ECONOMISCHE ASPECTEN VAN EEN GROOTSCHALIGE 
PRODUCTIE-INSTALLATIE 

In dit hoofdstuk wordt allereerst een beschrijving gegeven van het uiteindelijk voorziene 
productieproces op hoofdlijnen. 

Zoals reeds eerder vermeld, zijn de uit dit proefjxoject verkregen resultaten niet volledig 
representatief voor het uiteindelijke productieproces in een grootschalige geïntegreerde 
praktijkinstallatie. Dit geldt met name voor de installatie-technische uitvoering (zie ook 
2.2). Ter beoordeling van de technische aspecten van een grootschalige productie- 
installatie is derhalve een basisontwerp opgesteld. Het basisontwerp omvat de volgende 
onderdelen: 

vastleggen van de uitgangspunten; 
opstellen van een processtroomschema en ontwerpen van de belangrijkste compo- 
nenten; 

0 opstellen van een materiaal- en energie balans waaronder begrepen gebruik aan hulp- 
en verbruiksmiddelen. 

Op basis van dit basisontwerp zijn vervolgens de milieuhygiënische en de financieel- 
economische aspecten beoordeeld. 

Tenslotte worden in dit hoofdstuk de toepassingsmogelijkheden van de techniek en de 
producten toegelicht. 

6.1 Beschrijving uiteindelijk voorziene productieproces 

Het uiteindelijk voorziene productieproces om verontreinigde baggerspecie te bewerken 
tot een hoogwaardig bouwmateriaal omvat drie hor!fdyrocesstappen, te weten: 
0 voorbmerking, 

droging, 
0 smelten/ibistalliseren. 

Daarnaast is nog een belangrijke optionele processtap te onderscheiden, namelijk: 
0 energievoorziening uit brandbaar afval. 

In het uiteindelijk voorziene productieproces zullen de diverse processtappen worden 
geïntegreerd in één installatie en op één locatie. Hierbij wordt gestreefd naar een locatie 
gelegen aan water. 

Uitgangspunt voor het opzetten van een smelt/kristallisatie-installatie op commerciële 
basis is, dat de te verwerken reststoffenstroom wordt samengesteld uit een zodanige 
combinatie van complementaire deelstromen, dat de gewenste samenstelling en eigen- 
schappen van het eindproduct worden verkregen en dat de financieel-economische haal- 
baarheid positief is. Als equivalente basisstromen hiervoor fùngeren grondreinigings- 
residuen en voorbewerkte baggerspecie. Het hoofdcriterium voor de keuze van de hier- 
aan toe te voegen reststoffen is, naast een geschikte samenstelling, de negatieve venver- 
kingsprij s elders edof de inzetbaarheid als brandstof 
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De procesopzet (zie ook figuur 3) in het uiteindelijk voorziene productieproces wordt 
hierna aangegeven. 

6. I .  I Voorbereiding 

Voor baggerspecie geldt dat eerst een voorbewerking noodzakelijk is, welke bestaat uit 
een drietal stappen: 
a verwijdering van grove bestanddelen; 
a afscheiding (hydrocyclonage) en zonodig reiniging van de zandfractie met als doel het 

behalen van de referentiewaarden of waarden voor hergebruik (Bouwstoffenbesluit); 
mechanische ontwatering van de slibfractie tot een droge stof gehalte van 50 tot 
55 %. 

Door de verlaging van het zandgehalte worden bovendien de smelt- en kristallisatie- 
eigenschappen verbeterd. 
Indien grondreinigingsresidu als basismateriaal wordt gebruikt in plaats van baggerspe- 
cie, heeR deze voorbewerking reeds (elders) plaatsgevonden en komt deze processtap te 
vervallen. 
In de uiteindelijke opzet kan dan ook voor de optie gekozen worden om het voorbewer- 
ken niet te integreren en dit elders uit te (laten) voeren. Het basismateriaal is dan de 
slibfractie uit de baggerspecie met een hogere concentratie aan verontreinigingen. 

6. I .  2 Droging 

Het voorbewerkte materiaal wordt thermisch gedroogd tot een voldoende hoog droge 
stof gehalte, zodat het pneumatisch transporteerbaar is ("rieselfahig") en als zodanig in 
de smeltoven kan worden ingevoerd. Het gewenste droge stof gehalte ligt in het alge- 
meen tussen 85 ?'O en 100 %. 
Voor het drogen zal in principe een systeem met directe warmteoverdracht worden toe- 
gepast. De droger zal worden bedreven met in de installatie vrijkomende restwarmte en 
is dus energetisch gekoppeld met de smeltoven. 

6.1.3 Smelten/krstalliseren 

Kenmerken 

Door reductie wordt een groot deel van de verontreinigingen (zware metalen) uit de 
smeltervoeding verwijderd, deze worden teruggewonnen in een zink/lood/cadmium/ 
arseen-rijk vliegstof. Dit vliegstof is qua samenstelling zodanig dat het een gebruike- 
lijke grondstof voor de metallurgische industrie vormt (recycling). De resterende ver- 
ontreinigingen worden vastgelegd in een kristallijne structuur. 

a Bij de toegepaste hoge temperatuur (1400 tot 1500 "C) en voldoende lange verblijf- 
tijd worden organische verontreinigingen volledig vernietigd. 

a Door menging met toeslagstoffen, bij voorkeur in de vorm van andere aflalstromen, 
wordt de smeltslak op een zodanige samenstelling gebracht dat nuttige toepassing van 
de slak in de vorm van bijvoorbeeld basalt mogelijk wordt. Dit wordt bereikt door in- 
stellen van de elementaire samenstelling van de smeltervoeding in termen van o.a. sili- 
ca, alumina, calcium, magnesium en ijzer. 

a Al naar gelang de samenstelling van het te verwerken materiaal kan voorzien worden 
in het reduceren tot metallische (sterk ijzerhoudende) fasen van niet vluchtige zware 
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metalen als koper en nikkel. Nog verdergaande reductie biedt de mogelijkheid tot het 
verwijderen van chroom, molybdeen, wolfraam en vanadium. 
In zijn algemeenheid echter is reductie van de vluchtige metalen en immobilisatie in 
de slak van de overige als voldoende te beschouwen om tot goede productspecifica- 
ties te komen. 

Smeltproces 

Het smeltproces verloopt als volgt. Vanuit de tussenopslag van gedroogd materiaal 
(ontzand en gedroogd slib) gaat de smeltervoeding naar een voorraadbunker. De rand- 
voorwaarde voor smeltervoeding is dat het voldoende gedroogd is om pneumatisch 
transporteerbaar te zijn en geen deeltjes bevat groter dan circa 1 mm. Via een aantal do- 
seerschroeven worden vanuit voorraadbunkers een reductiemiddel (bijvoorbeeld bitumi- 
neuze steenkool of pyrolysekool (zie 6.1.4)) en voor het smelten en kristalliseren even- 
tueel benodigde bij te mengen materialen (bijvoorbeeld een kalkrijke afiaistof) aan de 
smeltervoedingsstroom toegevoegd. In plaats van kool als reductiemiddel kan ook aard- 
gas of hoogcalorisch vloeibaar afial (zie 6.1.4) toegepast worden, in dat geval is toevoe- 
ren van steenkool of pyrolysekool uiteraard niet noodzakelijk. 

Het transport van het aldus verkregen te smelten mengsel naar de cycloonoven geschiedt 
pneumatisch. Om veiligheidsredenen wordt lucht in plaats van technische zuurstof toe- 
gepast voor dit transport. 

In de smeltcycloon wordt, naast het bovenbeschreven mengsel, zuurstof in de vorm van 
technische zuurstof ingevoerd. Het toe te passen gehalte is economisch bepaald, en wel 
door een afiveging tussen de kosten van zuurstoffabricage enerzijds en de kosten van 
productgasreiniging anderzijds. 

De hoeveelheden reductiemiddel en zuurstof dienen zodanig op elkaar te worden afge- 
stemd dat aan de volgende twee voorwaarden wordt voldaan: 
0 de voor reductie van de zware metalen vereiste CO/C02 -verhouding wordt bereikt, 

en 
er in de smeltcycloon voldoende warmte wordt gegenereerd voor het bereiken van de 
gewenste temperatuur en het compenseren van de warmteverliezen. 

In de cycloon wordt de voeding versmolten en worden de daarin aanwezige metalen 
(met name zink, lood, cadmium en arseen) vervluchtigd in de vorm van metaaldamp. 

De ontstane slak loopt vanuit de cycloon in een met vuurvast materiaal beklede onder- 
oven. De voornaamste hnctie van deze onderoven is opslag van gesmolten slak. Indien 
gewenst kan hier nog een laatste trimming van de slaksamenstelling - bijvoorbeeld door 
middel van aardgaslansen - plaatsvinden. Vanuit deze onderoven stroomt de slak (perio- 
diek of continu) naar de gietinstallatie. 
Via de cycloonuitlaat loopt het gas via de gaskap van de onderoven, een stralingskamer 
en boiler voor warmterecuperatie naar een doekenfilter. Hetzij aan de gasuitlaat van de 
onderoven, hetzij in de stralingskamer worden door toevoer van enige zuurstof de me- 
taaldampen geoxideerd naar de overeenkomstige oxides. Deze oxides worden als pro- 
duct gewonnen in het doekenfilter en is grondstof voor de metallurgische industrie. 
Het productgas wordt hierna in een normale gasreiniging (met o.a. een kwikvenvijde- 
ring) behandeld. Het productgas is daarna afzetbaar als een schoon middel-calorisch 
stookgas. 
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Productie immobilisaat 

In het uiteindelijk voorziene productieproces zal het gieten van de smelt en de daarop 
volgende thermische behandeling op twee productie-lijnen worden uitgevoerd. 

De eerste lijn ("granulaat-lijn") wordt gebruikt om granulaat (bijvoorbeeld cf. steenslag) 
te maken. 
Vanuit de tapmond van de oven wordt de smelt periodiek afgetapt in kristallisatie- 
vormen. De smelt koelt langzaam gedurende een bepaalde periode af, zodat er een vol- 
ledige kristallisatie kan plaatsvinden. Na afkoeling wordt het gevormde basaltblok uit de 
kristallisatie-vorm genomen en in een breker tot granulaat (cf steenslag) verkleind. 

Het geproduceerde granulaat wordt zonodig door een zeefinstallatie gevoerd zodat een 
eindproduct kan worden afgeleverd met een gewenste korrelverdeling. Overmaats pro- 
duct wordt opnieuw gebroken en ondermaats product kan worden toegepast als fijn toe- 
slagmateriaal in bijvoorbeeld beton of eventueel worden teruggevoerd naar de smelter. 

In de tweede lijn ("vormgevings-lijn") worden vormgegoten producten (bijvoorbeeld cf 
zetsteen) gemaakt die na stolling gecontroleerd worden afgekoeld in een koeloven. 
Hierbij wordt de smelt vanuit de tapmond van de oven naar een gietmachine gevoerd. 
De gietmachine is opgebouwd uit een gietpan, een gieteenheid, een gietmal en uitpak- 
eenheid. 

De smelt wordt opgevangen in de gietpan van de gietmachine. Vervolgens wordt perio- 
diek een hoeveelheid smelt in stalen (voorverwarmde) vormen gegoten. Enkele minuten 
nadat de smelt gestold is, wordt de vorm geopend en het product uitgepakt. De juist ge- 
stolde producten worden direct naar een koeloven getransporteerd waar een gecontro- 
leerde afkoeling gedurende meerdere uren plaatsvindt. 

De koeloven is een tunneloven met luchtcirculatie waar de basaltproducten op een 
transportband doorheen gevoerd worden en een van de samenstelling afhankelijke tem- 
peratuurcurve doorlopen met een vooraf berekende snelheid. De koeloven is opgebouwd 
uit meerdere zones; elke zone is een op zichzelf staande eenheid. 

De afkoeling wordt zo gestuurd dat er een gekristalliseerd product (basalt) wordt ver- 
kregen dat geen krimpscheuren vertoont. Belangrijk hierbij is dat in het kritische afkoel- 
gebied van de basalt de afkoeling zeer gelijkmatig plaatsvindt, zodat er zo weinig moge- 
lijk restspanningen in het materiaal achterblijven. 

Bij eventuele storingen van de vormgevings-lijn treedt de granulaat-lijn als buffer op 

6.1.4 Energievoorziening uit brandbaar afia1 

Het proces is zeer geschikt voor het inzetten van brandbaar (gevaarlijk) afial als ener- 
giedrager. Dit vanwege het feit dat de gasreinigingsinstallatie geschikt is voor het ver- 
wijderen van in het brandbaar afial aanwezige verontreinigingen en omdat brandbare or- 
ganische stof volledig wordt ontleed bij de in de smelter heersende temperaturen. Mine- 
ralen en (zware) metalen worden in de smelt/het metaalconcentraat opgenomen, 
Vloeibaar en droog, fijnkorrelig aftal kan direkt in de smelter ingezet worden. Vast 
brandbaar &al moet een pyrolysestap doorlopen. De daarbij gevormde kool is geschikt 
als energiedrager voor reducerend bedrijven van de smelter. 
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6.2 Basisontwerp grootschalige productie-installatie 

6.2. I IJitgangspunten 

De samenstelling van verontreinigde baggerspecie varieert i.h.a. sterk. Dit is terug te 
voeren op de wijze waarop gebaggerd wordt, de aard van de verontreinigingen en de 
plaats waar de baggerspecie vrijkomt. Daarnaast is rekening te houden met het feit, dat 
baggeren projectgewijs wordt uitgevoerd, zodat baggerspecie partijgewijs zal worden 
aangevoerd. 

Variaties in de samenstelling van de te verwerken baggerspecie, die invloed hebben op 
de opbouw en de bedrijfsvoering van de installatie zijn: 

gehalte aan winbaar zand (bepaalt hoeveel ton baggerspecie moet worden verwerkt 
per ton basaltproduct); 

0 gehalte aan organische stof (bepaalt het droge stof gehalte van het te drogen slib en 
de hoeveelheid extern toe te voeren brandstof); 

0 de minerale samenstelling van het slib (bepaalt in hoeverre en hoeveel minerale addi- 
tieven moeten worden ingezet met het oog op de gewenste basaltkwaliteit). 

Minder belangrijk zijn de concentraties aan verontreinigingen. Organische verontreini- 
gingen kunnen als brandstof worden beschouwd, variaties in het gehalte aan zware me- 
talen hebben slechts invloed op de grootte van de (op zich beperkte) hoeveelheid me- 
taalconcentraat, maar niet op de productkwaliteit. 

Bij het uitvoeren van het smeltproces zijn een temperatuur van circa 1450 "C en reduce- 
rende condities gewenst. Voor het bereiken van deze condities moet de voeding van de 
smelter een hoeveelheid kool bevatten, daarnaast kan gas worden bijgestookt. Toepas- 
sing van zuurstof houdt de gashoeveelheid laag en minimaliseert warmteverliezen. Bij de 
bedrijfscondities in de smelter worden alle organische verbindingen afgebroken tot een 
mengsel van koolmonoxyde, kooldioxyde, waterstof en methaan. Chloorhoudende ver- 
bindingen vormen HCI (zoutzuurgas), zwavelverbindingen vormen zwavelwaterstof Het 
dgas van het smeltproces is qua samenstelling vergelijkbaar met het (vroeger als stads- 
gas gebruikte) watergas. Omdat alle organische verbindingen zijn afgebroken is dit gas 
eenvoudig te reinigen en kan het als stookgas worden ingezet. Dit maakt het mogelijk, 
om laagwaardige, vervuilde brandstof in te zetten: de condities in de smelter zorgen er- 
voor, dat steeds een makkelijk reinigbaar stookgas wordt verkregen. 

Met het oog op financieel-economisch aanvaardbare condities is het noodzakelijk, de 
kosten van energie zo laag mogelijk te houden. Een belangrijk deel van het energiever- 
bruik is toe te schrijven aan het drogen van baggerspecie. Mede op grond van milieuhy- 
giënische overwegingen is daarom gekozen, niet herbruikbaar, (hoogcalorisch) brand- 
baar afLa1 in te zetten als energiedrager. De verwerking van dit type afval is problema- 
tisch in de huidige afialverbrandingsinstallaties, zodat gerekend kan worden met ener- 
zijds voldoende aanbod en anderzijds redelijke verwerkingstarieven. Zoals boven be- 
schreven leent juist het smelterproces zich er uitstekend voor hoogcalorisch afval tot een 
bruikbaar stookgas om te zetten. Als het gaat om brandbaar vast afval, is een voorbe- 
handeling nodig. Deze voorbehandeling bestaat uit pyrolyse bij circa 450 "C. De daarbij 
gevormde kool en het pyrolysegas zijn zeer geschikt voor inzet in de smelter. 

Inkomsten uit verwerkingstarieven drukken de verwerkingskosten van baggerspecie 
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Omdat inzet van restwarmte voor het drogen volstaat, kan de in het ingezette brandbaar 
afval aanwezige energie met een hoog rendement worden teruggewonnen. Dit leidt tot 
minimalisatie van de CO*-emissie bij de verwerking van baggerspecie. 

Om de kwaliteit van de smeltproducten op het juiste peil te houden, dient de installatie 
zo te zijn opgezet, dat er voldoende mogelijkheden zijn om de samenstelling van de in- 
voer naar de smelter op de gewenste waarde in te stellen. Dat betekent, dat voorzien zal 
worden in interim-opslagmogelijkheden en mengvoorzieningen tussen de verschillende 
processtappen. 

Om de emissies naar water en lucht te minimaliseren worden: 
0 vervuilde waterstromen zo veel mogelijk intern gerecirculeerd 
0 alleen relatief schone, makkelijk reinigbare afialwaterstromen geloosd 

alleen vooraf gereinigde gasstromen verbrand in low-NO, apparatuur. 

Voor een technisch, milieuhygiënisch en financieel economisch verantwoorde venver- 
king van verontreinigde baggerspecie staat voorop, dat de productie-installatie zo is op- 
gezet dat een efficiënt en storingsvrij bedrijf mogelijk is. Daarom worden alleen in de 
praktijk als robuust bewezen technieken toegepast. 

6.2.2 Processtroomschema en ontwerp helangr~jkste componenten 

Ter toelichting wordt verwezen naar het processtroomschema (figuur 3) en de daarin 
aangegeven stroomnummers. 
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Figuur 3: Processtroomschema 
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De verwerkingsinstallatie omvat de volgende onderdelen: 
0 ontvangst en interim-opslag baggerspecie 
0 ontzanden, ontwateren en drogen 
0 ontvangst, drogen en pyrolyseren brandbaar afval 
0 smelten van gedroogd slib, gieten en koelen basaltblokken 
0 gasreiniging 
0 hulp-en energiesystemen. 

Ontvangst en interim-opslag baggerspecie 

Onregelmatige aanvoer van (grote) partijen baggerspecie impliceert dat de installatie kan 
beschikken over losfaciliteiten met voldoend grote capaciteit en een ruim bemeten inte- 
rim-opslag om pieken in de aanvoer op te vangen. Daarom zijn de volgende uitgangs- 
punten gekozen: 
0 2 maanden opslagvolume in de interim-opslag 
0 7 dagen per maand aanvoer van baggerspecie. 

De verwerkingsinstallatie zal direct aan open water gesitueerd zijn. Er wordt vanuit ge- 
gaan, dat de meeste specie ongeschikt is om met een pomp te worden gelost. Bagger- 
specie zal daarom met knijpers worden gelost. Met het oog op de pieksgewijze aanvoer 
zijn mobiele kranen voorzien. De lossteiger dient voldoende ruim te zijn zodat lossen 
van baggerspecie met een of twee mobiele kranen mogelijk is. Gerekend wordt met een 
loscapaciteit van circa 2500 toddag. 

Voor optimaal bedrijf van de interim-opslag dient de daarin gebrachte baggerspecie ver- 
pompbaar te zijn. De geloste baggerspecie wordt daarom direct na het lossen ontdaan 
van grove verontreinigingen op een ruim bemeten grofrooster met een doorlaatopening 
van circa 15 cm. De voorgezeefde baggerspecie komt terecht in een ontvangstput, waar 
de specie wordt verdund met water. In deze put bezinken kleinere delen tot een diameter 
van circa 1 cm. 

Vanuit de ontvangstput wordt de specie in de interim-opslag gepompt (stroom I ) .  De 
functie van de interim-opslag is tweeledig: 
0 mengen van verschillende aangevoerde partijen baggerslib 
0 voorraad voor continu bedrijf van de verwerkingsinstallatie. 

De interim-opslag wordt bedreven als een mengveld. Aangevoerde baggerspecie wordt 
opgebracht in horizontale lagen, aanvoer naar de installatie geschiedt door onttrekking in 
verticale lagen. 

Om te voorkomen, dat ongewenste emissies naar de buitenlucht optreden, wordt aange- 
voerde baggerspecie in de interim-opslag onder water geborgen. 

De interim-opslag bestaat uit een (deels) ingegraven bassin. Het bassin is voorzien van 
een afdichting, die voldoet aan de IBC-criteria. Boven de bodemafdichtende laag zal 
steeds een hoeveelheid slib aanwezig blijven, zodat beschadiging van de bodemafdichting 
voorkomen wordt. Met het oog op voldoende menging dient de sliblaag in het bassin 
circa 4 m te bedragen. Rekening houdend met een waterlaag van circa 0,5 m en een be- 
schermende sliblaag van 0,5 m dient de diepte van het bassin minimaal 5 m te bedragen. 
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De hoogte van de bedijking rond het bassin wordt zo gekozen, dat het waterniveau in 
het bassin steeds boven het grondwaterniveau blijft. Op grond van de bovengenoemde 
slibaanvoer is te rekenen met een dijkhoogte van circa 1 m, rekening houdend met ni- 
veauwisselingen bij de aanvoer van slib. 

Voorkeur heeft een locatie, waar de structuur van de bodem het mogelijk maakt, de on- 
derkant van het bassin op een bestaande slecht doorlatende laag aan te brengen. De uit- 
eindelijke diepte en oppervlak van het bassin zal daarom door de bodemopbouw ter 
plaatse bepaald worden. 

Ontzanden, ontwateren en drogen 

Slib wordt uit het opslagbassin gepompt met een op een ponton gemonteerde pomp. Het 
ponton wordt zo over het opslagbassin geleid, dat het in horizontale lagen aangebrachte 
slib in verticale lagen wordt onttrokken. 

Het opgepompte slib komt terecht in een grofzeef, waar het verdund wordt met recy- 
clewater (stroom 3). Afgezeefd grof materiaal (stroom 2) wordt afgevoerd of (wanneer 
het veel organische stof bevat) als brandbare invoer behandeld. Het gezeefde, verdunde 
slib wordt gepompt naar de primaire separator. Afgescheiden zand (de onderloop van de 
primaire separator) wordt ontwaterd op een ontwaterzeef, afgescheiden water wordt na- 
behandeld in een secundaire separator. De onderloop hiervan wordt op de ontwaterzeef 
aanwezige zandlaag gebracht. Het gewonnen zand wordt voor verkoop afgevoerd 
(strciom 4). 
De bovenloop van de primaire en secundaire separators wordt in een bezinker gebracht, 
injectie van polymeer is voorzien om het bezinkingsgedrag te verbeteren. Het bezonken 
slib wordt in een na-indikker en een zeefbandpers ontwaterd. 
Afhankelijk van de karakteristiek van het behandelde slib (met name organische stof- en 
lutumgehalte) bedraagt het d.s. gehalte van het ontwaterde slib 50 tot 55 %. Overloop- 
water van de bezinker, de na-indikker en perswater van de filterpers wordt verzameld in 
een watertank. Vanuit de watertank wordt water ingezet als koelmiddel voor de slibdro- 
ger. Het opgewarmde water wordt vervolgens gerecirculeerd naar de grofzeef Door te 
werken bij verhoogde temperatuur kan een optimaal ontwateringsrendement worden 
verkregen. 

De slibkoek (stroom 5) wordt met een bandtransporteur in de bunker van de slibdroger 
gevoerd. De slibdroger bestaat uit een trommeldroger. Water wordt verdampt in direct 
contact met lucht. De hete lucht wordt in tegenstroom met het te drogen slib door de 
trommel gevoerd. De verzadigde lucht wordt gekoeld in direct contact met recirculatie- 
water (stroom 3), waarbij condens en stof uit de circulatielucht gewassen wordt. 
De gekoelde lucht wordt verhit tegen M P  (middendruk) stoom en in de droogtrommel 
teruggevoerd. 

Het gedroogde slib (stroom 6) wordt naar een van de voedingsbunkers gevoerd. 

Ontvangst, drogen en pyrolyseren brandbaar afval 

Brandbaar afial (droom 7) wordt aangevoerd per as. Het afial wordt gestort op een 
losvloer, visueel geïnspecteerd en vervolgens gezeefd in een trommelzeef. De zeefover- 
loop wordt verkleind en in de trommel teruggevoerd. 
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Het brandbaar afval wordt voorgedroogd op analoge wijze als het slib, en vervolgens in 
een pyrolysetrommel gebracht. De pyrolysetrommel wordt extern verhit met in de in- 
stallatie gewonnen stookgas. De bedrijfstemperatuur bedraagt ongeveer 450 "C. In de 
pyrolysetrommel vervluchtigt ongeveer 80 % van de brandbare stof, de rest komt als 
kool terecht in een vast residu. Het residu wordt gekoeld en (non) ferro metalen worden 
teruggewonnen. De rest (stroom 8) wordt in een van de voedingsbunkers gevoerd. 

Het pyrolysegas (stroom 9) wordt naar de smeltersectie gevoerd. Hier worden de in het 
pyrolysegas aanwezige organische verbindingen gekraakt onder vorming van een meng- 
sel van koolmonoxyde, kooldioxyde, waterstof en methaan. 

Smelten van gedroogd slib, gieten en koelen basaltblokken 

De voedingssamenstelling van de smelter is van bijzonder belang. De samenstelling moet 
zo worden ingesteld, dat er voldoende koolstof aanwezig is voor het bereiken van de 
gewenste reductiegraad, bovendien moet de minerale samenstelling zijn afgestemd op de 
gewenste slakeigenschappen. Hieronder begrepen zijn de viscositeit bij in de smelter 
heersende condities, het smelttraject alsmede het kristallisatiegedrag van de slak. De 
voeding voor de smelter wordt samengesteld door opmengen van de in de verschillende 
voedingsbunkers gebrachte slib- en kool mengsels en apart aangevoerde minerale addi- 
tieven. De samenstelling van het menggoed wordt gecontroleerd door een in-line opge- 
steld analysesysteem. 
Het voedingsmengsel wordt in een direct bij de smelter gemonteerde dagbunker ge- 
bracht, en van daaruit per doseerschroef in de smelter gebracht. De smelter wordt verhit 
met een met zuurstof (stroom f O) bedreven branderset, die ervoor zorg draagt, dat de 
smeltervoeding welhaast instantaan op temperatuur komt (het principe van flashsmelten) 
en tegen de wand van de smelter geslingerd wordt. In dit traject verlopen de chemische 
reacties, waarbij de uit de smelt te verwijderen zware metalen worden gereduceerd bin- 
nen enkele tienden van seconden. Daarbij wordt de koolstof omgezet in koolmonoxyde 
en kooldioxyde. De smelt wordt aan de onderzijde van de smelter afgetapt en in een 
warmhoudoven opgevangen. Een deel van de gereduceerde zware metalen (Zn, Pb, As, 
Sb, Ag, Cd, Sn) vervluchtigt en verlaat de smelter met het afgas, andere zware metalen 
(Cu, Ni) komen terecht in een vloeibare metaalfractie en worden met de slak in de 
warmhoudoven opgevangen. In de warmhoudoven treedt fasescheiding op tussen de 
metaal- en slakfase. Deze fasen worden apart afgetapt. 
De metaalfase wordt discontinu afgetapt en uitgegoten in gietvormen, de slakfase 
(stroom 11) wordt continu afgetapt en middels een automatisch werkende gietmachine 
tot basaltblokken van circa 15 kg gevormd. Na het gieten worden de blokken gelost uit 
de vormen en in een gasgestookte koeloven gebracht. De koeloven is zo ontworpen dat 
enerzijds het gewenste kristallisatietraject wordt doorlopen en anderzijds mechanische 
spanningen in de afkoelende blokken worden afgelaten. Na afkoelen worden de blokken 
op specificaties (vorm, gewicht, scheurvorming) gecontroleerd en klaargemaakt voor 
verzending. Niet goedgekeurde blokken worden gebroken tot granulaat, bijvoorbeeld als 
grondstof voor basalton-blokken. 

De gasstroom, die de smelter verlaat (stroom f2) is samengesteld uit gekraakt pyrolyse- 
gas, bij het smelten gevormde koolmonoxyde en kooldioxyde en daarin aanwezige ver- 
dampte metalen. Ook bevat het gas een hoeveelheid voedingsmateriaal, die met de gas- 
stroom is meegesleurd. 
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De gasstroom wordt in een direct bij de smelter geïnstalleerde stralingskamer afgekoeld 
tot onder de solidustemperatuur. Hierbij wordt een deel van de meegesleurde voeding 
afgescheiden en in een onder de stralingskamer gemonteerde waterbak opgevangen. In 
de stralingskamer oxyderen de vervluchtigde metalen onder inwerking van het in het gas 
aanwezige kooldioxyde. 

Het gas uit de stralingskamer wordt verder gekoeld tegen verdampend ketelvoedingwa- 
ter. Ook de smelter en de stralingskamer worden op deze wijze gekoeld. Daarbij wordt 
middendruk stoom opgewekt. Het ketelvoedingwater wordt via gedwongen circulatie 
door de in de afgasstroom en rond de smelter en stralingskamer aangebrachte koellei- 
dingen gepompt. In een boven de smelter gemonteerde stoomdrum wordt de opgewekte 
stoom van het circulerend ketelvoedingwater gescheiden. Een deel van de opgewekte 
stoom wordt ingezet voor het verhitten van de circulatielucht in de drogers voor slib en 
brandbaar afial, de rest wordt in het stoomsysteem geleid. 

Gasreiniging 

Het gekoelde afgas word gewassen in een sproeiwasser. De wascondities zijn zo inge- 
steld, dat zure componenten uit het gas verwijderd worden. Het betreft hier hoofdzake- 
lijk zoutzuurgas, dat is gevormd door ontleding van chloorhoudende brandbare stof. 
Naast HCI kunnen ook geringe hoeveelheden fluor- en broomwaterstof in het gas aan- 
wezig zijn; ook deze worden verwijderd. Onder de condities, waarbij de smelter bedre- 
ven wordt ontstaan geen oxyden van zwavel of stikstof: (an)organische zwavelverbin- 
dingen worden omgezet tot zwavelwaterstof, stikstofierbindingen tot stikstofgas. De 
zuurgraad van het waswater wordt gecontroleerd door de injectie van natronloog. Uit de 
geabsorbeerde zure componenten worden chloriden, hoofdzakelijk keukenzout ge- 
vormd. Opbouw van zout in de wasvloeistof wordt voorkomen door een kleine spui- 
stroom. Bij het wassen wordt een gedeelte van de in het afgas aanwezige stof verwij- 
derd. Het betreft hier vooral meegesleurde voeding. Dit materiaal wordt in een bezinker 
afgescheiden en naar de slibdroger gerecirculeerd. 
Het gewassen gas wordt herverhit tot circa 140 "C en in een doekfilter behandeld. Hier 
worden de in het gas aanwezige metaaloxyden en de rest van de meegesleurde voeding 
afgescheiden. Het metaalgehalte van het afgescheiden stof is zo hoog, dat het materiaal 
kan worden afgezet als metaalconcentraat in de non-ferro metallurgie. 

Het gefilterde gas wordt nabehandeld in een actief koolbed. In dit bed worden eventueel 
nog in het gas aanwezige microverontreinigingen en kwikdamp geabsorbeerd. Tenslotte 
wordt de nog in het gas aanwezige zwavelwaterstof verwijderd door absorptie aan een 
ijzerkatalysator. Bij deze absorptie wordt het zwavelwaterstof omgezet in elementaire 
zwavel. Beladen katalysator wordt door de leverancier teruggenomen en geregenereerd. 

Het schone gas wordt gekoeld, waarbij het daarin nog aanwezige water wordt gecon- 
denseerd. De vervuilingsgraad van dit water is zeer laag: alle mogelijk belastende com- 
ponenten zijn immers in de gasreinigingssectie verwijderd. 

Hulp- en energiesystemen 

Voor het bedrijven van de smelter wordt zuurstof ter plaatse gewonnen uit lucht. Daar- 
toe wordt gebruik gemaakt van een PSA-eenheid, waarbij stikstof selectief aan molecu- 
laire zeven wordt geabsorbeerd. De moleculaire zeven worden geregenereerd door het 
aanleggen van vacuüm. 



Circa 30 % van het gereinigde gas wordt ingezet als stookgas voor de pyrolyse trommel. 
Een deel van de rest wordt verstookt in een afgassenketel, samen met het afgas van de 
verhitting van de pyrolysetrommel. In de afgassenketel wordt hoge druk stoom opge- 
wekt en oververhit. Ook het overschot van de in de smeltersectie opgewekte midden- 
druk stoom wordt in de afgassenketel oververhit (het betreft hier de stoom, die niet no- 
dig is voor het verhitten van de drogers voor brandbaar afval en slib). Tenslotte wordt 
ketelvoedingwater in de economizer voorverwarmd. De opgewekte oververhitte stoom 
wordt geëxpandeerd in een drietraps condenserende stoomturbine. Daarbij wordt elek- 
triciteit opgewekt. 

- CaC03 
- grof 

De afgassenketel is zo uitgelegd, dat de eigen elektriciteitsbehoefte van de installatie ge- 
dekt is. Het overschot stookgas wordt via een pijplijn aan derden geleverd. 

2,o % 
1.6 % 

Voor het condenseren van de geëxpandeerde stoom en het koelen van de circulerende 
luchtstromen in de drogers voor brandbaar afval en slib wordt koelwater gebruikt. Dit 
koelwater circuleert over een koeltoren. In de koeltoren wordt de door het koelwater 
opgenomen warmte afgegeven aan de lucht door verdamping van water. Als suppletie- 
water voor de koeltoren wordt in de installatie vrijkomend afvalwater gebruikt, voorzo- 
ver dit vrij van geur en zwevende stof is. 

- herwinbaar zand 
- slib 

Meer verontreinigd afialwater wordt toegepast als injectiewater voor koeling in de stra- 
lingskamer en in de pyrolyse. 

24,4 ?40 
49.0 Yo 

Het wateroverschot wordt geloosd. De stroom die voor lozing in aanmerking komt is 
het perswater uit de slibontwatering. Bij goed bedrijf van deze sectie kan dit water zon- 
der bezwaar op het riool geloosd worden. 

6.2.3 Materiaal- en energie halaris 

De balans is gebaseerd op de samenstelling en venverkingskarakteristiek van de in de 
proef ingezette baggerspecie, zoals hieronder samengevat: 

label 1 1 Samenstelling en verwerkingskarakteristiek ingezette baggerspecie 

I ds-gehalte baggerspecie 141,O % 1 
samenstelling droge stof 
- brandbaar I 12,o Y0 

1 - gebonden water 111.0 % I 

Als brandbaar afial is een hoogcalorische stroom gekozen met een warmte-inhoud van 
circa 15 MJkg. Typische voorbeelden van afialstromen met een dergelijke energie- 
inhoud zijn kunststofrijke restfracties uit bouw- en sloopafial, RDF, shredderafial, re- 
jects uit de papierrecycling e.d. 

Een samenvatting van de materiaal- en energiebalans is hiernavolgend gegeven. 
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Tabel 12 Materiaal- en energiebalans 

baggerspecie 
brandbaar ahal 

I invoerstromen: 
196.200 t/jaar 

60.000 t/jaar 

synthetisch basalt 
productgas, 7,8 MJ/m3 

I mineraal additief 14.690 I t/jaar I 

50.000 t/jaar 
66.000 t/jaar 

I I 

producten: 

grof 2.600 I t/jaar 

metaalconcentraat 
keukenzout (kristallijn) 

I zand 129.900 I t/jaar I 

1.330 t/j aar 
850 t/j aar 

calorische inhoud invoer 
calorische inhoud exportgas 

824.023 GJ/jaar 

476.526 GJ/jaar 

I I 

emissies 
&al w at er 130.400 I t/jaar 

I beladen H2S absorbent I450 I t/jaar I 
warmtestromen 

I ~o terugwinning energie 158 '?'o 

Zoals eerder reeds vermeld, wordt het eigen energieverbruik van de installatie opgewekt 
uit de bij het smelten, pyrolyseren en gaskraken vrijkomende ahalwarmte. Er is dus geen 
import van elektriciteit (uiteraard zal in sommige gevallen, bijvoorbeeld bij het opstarten 
elektriciteit van buiten betrokken worden). De calorische inhoud van het productgas is 
als netto energie-opbrengst te rekenen. 

6.3 Milieuhygiënische aspecten 

Belangrijke milieuhygiënische parameters voor het beoordelen van een scenario voor de 
ahalvenverking zijn: 

het gerealiseerde hergebruik in kwalitatieve en kwantitatieve zin; 
aard en hoeveelheid te storten reststoffen; 
emissies naar lucht en water; 
de bijdrage aan de reductie van de C02- emissie. 

gerealiseerde hergebruik 

Het gerealiseerde hergebruik is zowel in kwalitatieve als kwantitatieve zin uitstekend te 
noemen. De belangrijkste productstromen, namelijk synthetisch basalt, zand en stookgas 
en kristallijn keukenzout voldoen alle aan markt- en milieueisen: 

Uit de resultaten van de proefnemingen volgt, dat het synthetisch basalt ruim voldoet 
aan de in het PO-interimbeleid voor vrij toepasbare bouwstoffen te stellen eisen. 
Het gewonnen zand voldoet qua samenstelling aan civiel-technische en milieuhygiëni- 
sche eisen voor toepassing in werken, en onderscheidt zich daarbij niet van het bij de 
grondreiniging vrijkomend zand. 
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Het stookgas bevat geen verontreinigingen, die tot emissies kunnen leiden. Het gas 
kan worden ingezet in gasmotoren, gasturbines en een veelvoud van ketels. Het gas 
kan daarom als een volwaardige vervanger van aardgas gezien worden. Aangetekend 
dient daarbij te worden, dat de emissie van NO, uiteraard wordt bepaald door het ty- 
pe apparaat, waarin het gas wordt ingezet. In bepaalde gevallen kan het stookgas zelf 
in een hoogwaardiger bestemming dan brandstof worden ingezet. Als de locatie vol- 
doende dicht bij (petr0)chemische industrieën is gevestigd, kan het gas worden op- 
gewerkt tot chemische basisgrondstof zoals synthesegas, waterstof of koolmonoxyde. 

0 Het bij de neutralisatie van de in het afgas aanwezige chloriden ontstane keukenzout 
voldoet qua samenstelling aan de eisen die door de Rijkswaterstaat gesteld worden 
aan wegenzout. 

De in de baggerspecie en het meeverwerkte hoogcalorisch afval aanwezige zware meta- 
len komen terecht in een metaalconcentraat. De mogelijkheden voor de afzet hiervan zijn 
onderzocht bij diverse metallurgische industrieën. Uit het onderzoek is gebleken, dat de 
metaalconcentraten kunnen voldoen aan door deze industrieën te stellen eisen. Tevens is 
vast komen te staan, dat het instellen van de samenstelling van de metaalconcentraten 
naderhand nog mogelijk is door hersmelten van over een langere periode opgezamelde 
metaalconcentraten. Dit zal met name aan de orde komen, als slibben met een relatief 
laag gehalte aan zware metalen worden verwerkt, waardoor het aandeel van met het 
smelterafgas meegesleurde voeding in het metaalconcentraat relatief hoog is en het me- 
talengehalte dienovereenkomstig lager. 

aard en hoeveelheid te storten reststoffen 

Bij de verwerking van vervuilde baggerspecie is het aandeel van (uit de baggerspecie of 
het meeverwerkte hoogcalorisch afval afkomstige) reststoffen zeer beperkt. In feite gaat 
het daarbij om concentraten van milieubelastende stoffen waarvoor geen of beperkte af- 
zetmogelijkheden zijn. Voor het beschouwde geval zijn dat kwik en arseen. Kwik wordt 
ingevangen in actieve kool, beladen actieve kool moet als gevaarlijk afval worden ver- 
wijderd. Arseen komt terecht in de metaalconcentraatfractie en zal bij verdere verwer- 
king in de metallurgische industrie in een te storten afvalstroom terecht komen. 

emissies naar lucht en water 

Bij de verwerking van baggerspecie volgens het uitgewerkte processchema ontstaan de 
volgende emissies naar de lucht: 

rookgas van de afgassenketel, circa 15.000 Nm3/h ofivel circa 13,5 toduur. Door de 
inzet van Low-NO, branders zal het rookgas van de afgassenketel voldoen aan de 
NER normen. 
geuremissies bij het lossen van vervuilde baggerspecie, afhankelijk van klimatologi- 
sche omstandigheden, aard en samenstelling van de aangevoerde baggerspecie. 

0 nagenoeg met water verzadigde koellucht uit de koeltoren. 
ventilatielucht uit de productiegebouwen. 

Bij de verwerking ontstaan de volgende emissies naar water: 
Overschotwater 
Overschotwater dat vrijkomt bij de ontwatering en droging van de ingevoerde aíkal- 
stromen en condens van bij de vergassing gevormd water. De interne waterbalans in 
de installatie wordt zo opgezet, dat meer vervuilde stromen intern gerecirculeerd 
worden en schone stromen geloosd. 
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Hemelwater 
Hemelwater dat terecht komt op vervuilde oppervlakken wordt in een apart systeem 
opgevangen en voor lozen behandeld. De belangrijkste hoeveelheid betreft hemelwa- 
ter, dat in het opslagbassin voor slib terecht komt. 

Bij de verwerking van marien baggerslib zal het ahalwater relatief hoge zoutconcen- 
traties bevatten. De mate waarin verwerking van marien slib mogelijk is, wordt daar- 
om bepaald door de uiteindelijke locatiekeuze en de bij die locatie geldende normen 
voor het lozen van zouthoudend ahalwater. 

0 Zouthoudende stromen 

btjdrage aan de reductie van de ( 7 0 2 -  emissie. 

Uit de warmtebalans blijkt, dat bij de verwerking van baggerslib en brandbaar afial in 
totaal 58 YO van de energie-inhoud van de invoerstromen wordt teruggewonnen in de 
vorm van stookgas. Als dit stookgas wordt gecomprimeerd tot circa 18 bar kan het ter 
vervanging van aardgas worden ingezet in een STEG-installatie. Na aftrek van het ener- 
gieverbruik voor de gascompressie bedraagt het (op de energie-inhoud van de ingevoer- 
de stromen betrokken) netto rendement voor elektriciteitsopwekking ruim 26 %. Bij het 
verbranden van (huishoudelijk) aha1 in een moderne ahalverbrandingsinstallatie (AVI) 
wordt volgens KEMA een elektrisch rendement van circa 2 1 % behaald. Dat betekent, 
dat de verwerking van baggerspecie volgens de hier beschreven route zal leiden tot re- 
ductie van de COz-emissie: immers het ingezette brandbaar aha1 levert in deze route 
meer energie op, dan in de "standaardsituatie" (verbranden in een AVI, onverlet de pro- 
blemen die er zijn voor het verwerken van hoogcalorisch afial in een AVI). 

Het hoge rendement kan enerzijds worden toegeschreven aan de mogelijkheden die een 
combinatie van smelten en drogen geeft voor (relatief energie-eEciënte) warmte- 
krachtkoppeling, anderzijds aan het feit dat met stookgas nu eenmaal veel hogere elek- 
triciteits-opwekkingsrendementen haalbaar zijn dan met (vervuilde) vaste brandstof. 

6.4 Financieel-economische aspecten 

De financieel-economische aspecten van een installatie voor het smeltenkristalliseren 
van vervuilde baggerspecie zijn geëvalueerd aan de hand van uit de investeringsraming 
en de massa-warmte balans berekende vaste en variabele kosten en de geprognotiseerde 
inkomsten uit verkoop van producten en het verwerkingsloon voor hoogcalorisch afiral. 
Voor de boven beschreven installatie is de investering geraamd op f 112 miljoen. Deze 
raming betreft een complete turn-key installatie inclusief alle benodigde infrastructuur: 
de installatie kan voorzien in de eigen energie- en elektriciteitsbehoefte door het mee- 
verwerken van circa 60.000 t/j brandbaar afval en beschikt over voldoende venverkings- 
capaciteit voor het vervaardigen van 50.000 todjaar basaltblokken. 
De nauwkeurigheid van de raming wordt geschat op % 20%. 

Het aantal bedrijfsuren bedraagt 7000 per jaar 

De kapitaalskosten zijn berekend als de annuïteit voor een afschrijvingsperiode van 15 
jaar en een rente van 8 YO over het totaal van de investeringslasten en de aanloopkosten. 
De aanloopkosten omvatten bouwrente (8 YO van de investering), verzekeringen en kos- 
ten voor MER en vergunningaanvraag (2 YO van de investering). 
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Voor het berekenen van de vaste lasten is uitgegaan van een personeelsbezetting van 35 
man. 
Grondaankoop is niet voorzien. Daarom is gerekend met erfpacht ad f 20/m2 per jaar 
over 1,5 ha als onderdeel van de vaste lasten. Tenslotte is 1,5 % van het investeringsbe- 
drag aangehouden als stelpost voor verzekeringen en algemene overhead. 

De variabele lasten bestaan uit de huurkosten voor een zuurstof-generator (de energie 
daarvoor wordt in de installatie zelf opgewekt), huur van mobiele apparatuur (loskranen, 
shovels, vorkheftrucks) de inkoop van mineraal additief (in de proeheming was dat 
kalksteen en MgO), loog en absorbentia, polymeer en elektriciteit. Het onderhoud is ge- 
steld op 4 % van de totale investering (mechanisch/elektrisch en civiel). 

Inkomsten worden verkregen uit: 
Het verwerkingsloon voor brandbaar ahal. Dit is gesteld op f 140 per ton. Dit be- 
drag is gelijk aan het momenteel gehanteerde storttarief inclusief milieuheffing. Ge- 
zien de ontwikkelingen op termijn (stortverbod brandbaar aftal, hoge venverkings- 
kosten van hoogcalorisch ahal) is dit als een conservatieve aanname te zien. Daarte- 
genover staat, dat er sprake is van een overcapaciteit bij de huidige verbrandingsin- 
stallaties zodat niet zozeer de kostprijs maar de marktprijs een rol zal gaan spelen. 
Van belang is hierbij het feit, dat de installatie zonder bezwaar zeer hoogcalorisch af- 
val kan verwerken. Bij de huidige AVI's wordt zulk ahal gezien als probleemahal, en 
worden speciale toeslagen in rekening gebracht. 
Verkoop stookgas. Dit is gesteld op f 4,50 per GJ. Dit bedrag ligt tussen de waarde 
van steenkool en aardgas voor grootverbruikers. 
Verkoop basaltblokkedgranulaat. De prijs voor basalt zetsteen is gesteld op f 1 O0 
per ton. Eventueel productie-ahal kan als granulaat worden afgezet. Hiervoor geldt 
een marktprijs van f 10 per ton. Een andere mogelijkheid is om productie-aha1 weer 
in het proces terug te voeren. 
Verkoop zand. Dit is gesteld op f 2 per ton. Deze post heeft weinig of geen invloed 
op de uiteindelijke venverkingskosten, en is in feite als een p.m. post opgevoerd. 
Verkoop elektriciteit. De verkoopprijs van elektriciteit is gesteld op f O,OS/kWh (dit 
tegenover een inkoopprijs van f 0,20/kWh). De installatie is daarom zo opgezet, dat 
voldoende elektriciteit wordt opgewekt voor het dekken van de eigen elektriciteits- 
behoefte. 

Bij deze beschouwing is uitgegaan van inkoop van minerale additieven zoals MgO en 
CaC03. In de praktijk wordt verwacht, dat deze materialen kunnen worden verkregen 
door het meevenverken van bepaalde ahalstromen. In dat geval wijzigt de als kosten- 
post ingezette toevoer van minerale additieven in een inkomstenpost. 

Op grond van de bovenstaande uitgangspunten zijn de netto venverkingskosten bere- 
kend. Daarbovenop is een post van 15 % voor winst en risico gesteld. Deze post dekt 
ondermeer de onzekerheden, die er nu nog zijn voor wat betreft de te realiseren inkom- 
sten, de samenstelling van de te verwerken slibben en de onzekerheid in de investerings- 
schatting. 

Per ton in situ slib wordt hieruit een venverkingsprijs van f 75 berekend. Per ton droge 
stof bedraagt de prijs f 183. Deze prijs geldt voor het behandelen van baggerslib met een 
samenstelling, zoals onderzocht voor dit project. Een samenvatting van de financieel- 
economische analyse is gegeven in bijlage 19. 
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In een gevoeligheidsanalyse is vervolgens nagegaan wat de invloed van de samenstelling 
van baggerspecie, van inkomsten uit verwerkingsloon voor brandbaar afval, energiever- 
koop (als gas of als elektriciteit tegen het tarief voor "duurzame" energie) en verkoop 
van het slakproduct is. Tevens is gekeken naar de invloed van de hoogte van de investe- 
ring op de verwerkingskosten per ton droge stof 
De resultaten zijn in onderstaande tabel gegeven: 

Gasprijs 
f/GJ 

Tabel 13 Gevoeligheidsanalyse verwerkingskosten 

E-prijs slakprijs Verw. loon investering 
fkwll f /ton flton bb afLal f miljoen 

I I gevarieerde parameter 
Y0 zand 
op ds. 

Y0 0% stof 
op d.s. 

basisgeval 125% 112% 

f 9  gevarieerde 
" m e t e r  

I 

f0,15 f 10 f 200 f 134 milj. 

% t0.v. basisgeval I +I00 % I +67 % 

f 151 
-16 '%o 

verw.kosten/tonds I f 93 I j  146 
'%O t.o.v. basisgeval I -48 % I -19 YO 

f125 f 174 f 127 f 222 
-30% -3 Y0 -29 Yo +24 % 

f 5  I f 0,05 I f 100 I f 140 I j  112 milj. 

~~ 

toelichting 1: hier wordt niet geïnvesteerd in een giet-installatie+ koeloven. De investering t. o. v. het 
basisgeval daalt tot f 89 miljoen 
toelichting 2: hier wordt geïnvesteerd in een grotere E-opwekkingsinstallatie. De investering t. O.V. het 
basisgeval stijgt tot j 120 miljoen. 

De hoogte van de investering blijkt zeer zwaar mee te tellen in de totale venverkings- 
kosten: 20 % hogere investering doet de kosten met 24 % stijgen. Dit is toe te schrijven 
aan het feit, dat de variabele kosten relatief laag liggen: er is immers geen energie- 
inkoop nodig. 

Inkomsten uit het verwerkingsloon hebben een zeer bepalende invloed op de uiteindelij- 
ke venverkingskosten en in feite op de haalbaarheid van het realiseren van een groot- 
schalige installatie: als het verwerkingsloon stijgt tot f 200 hetgeen overeenkomt met 
het tarief van een AVI, daalt de verwerkingprijs met 29 %. 

De inkomsten uit gasverkoop zijn van redelijk belang voor de uiteindelijke verwerkings- 
kosten. Een verhoging van 80 % (van basis ''kolen'' tot basis 'laardgas") doet de tarieven 
met zo'n 16 % dalen. Voldoende dus om bij de locatiekeuze de gas-afzet een belangrijke 
rol te laten meespelen. 

Gezien het hoge energetisch rendement van de installatie zijn er argumenten om de in de 
installatie opgewekte energie als "duurzame energie" aan te merken. Er vanuit gaande 
dat het elektriciteitstarief voor duurzame energie op f 0,15 kan worden gesteld is het zelf 
opwekken van elektriciteit wel interessant: ondanks de hogere investering daalt de ver- 
werkingsprijs dan met 30 %. 

De inkomsten uit basaltblokken worden ongeveer gecompenseerd door de hogere in- 
vestering. Van belang is hierbij dus het beleidsmatig gewicht dat moet worden gegeven 
aan de hoogwaardiger hergebruiksbestemming (blokken vs granulaat). 

Geconcludeerd kan worden, dat het overheidsbeleid een belangrijke invloed zal hebben 
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op de uiteindelijke verwijderingskosten. Indien de gewonnen energie als "duurzaam" kan 
worden beschouwd en (bijvoorbeeld door provinciale sturing van ahalstromen) tegen 
gelijke tarieven kan worden verwerkt als nu gelden voor AVI's, kunnen de verwer- 
kingstarieven zeer scherp zijn. 

6.5 Toepassingsmogelij kheden 

6.5. I Marktpotentie techniek 

De techniek van smeltedkristalliseren onderscheidt zich van vele andere venverkings- 
technieken door het feit, dat de uiteindelijke kwaliteit van de producten slechts bepaald 
wordt door de ''atomaire" samenstelling van de invoer en de gehanteerde procescondi- 
ties. Dat betekent dat de vorm, de consistentie, de korrelgrootte en vele andere eigen- 
schappen van afval en andere verontreinigde stromen geen invloed hebben op het uitein- 
delijke verwerkingsresultaat. 

Dat maakt de techniek in principe geschikt voor het verwerken van alle afvalstromen, 
waar "goedkope" technieken zoals mechanische scheiding, biologische behandeling, 
chemische extractie e.d. onvoldoende succesvol zijn. 
Hoewel op zich veel energie nodig is om de gewenste procescondities in te stellen, staat 
daartegenover dat het overgrote deel van deze energie weer kan worden teruggewonnen 
in de vorm van warmte en stookgas. Als de te verwerken afvalstromen een hoog water- 
gehalte hebben, zijn er dus uitstekende mogelijkheden om (gebruik makend van warm- 
tekracht koppeling) relatief hoge energie-rendementen te behalen. 

Omdat slechts eisen gesteld worden aan de atomaire samenstelling van de energie-drager 
kan daarvoor een brede variatie brandbaar afval worden ingezet. Niet alleen vast afval, 
maar ook vloeibaar (veelal gevaarlijk) afval is zeer geschikt, 

De techniek kan dus in principe worden toegepast als "alleseter", zij het dat het menu zo 
moet worden samengesteld dat de atomaire samenstelling overeenkomt met de gestelde 
eisen. 

De techniek zal het beste werken, wanneer het aanbod van te verwerken stromen zo is 
samengesteld, dat voldoende koolstof en waterstof aanwezig zijn als energiedrager, en 
de op grond van de productspecificaties gewenste minerale componenten aanwezig zijn. 

Geschikt geachte deelstromen in het verwerkingsmenu zijn: 
verontreinigde grond en grondreinigingsresidu 
verwerking van niet verwerkbaar bijzonder (C-2) ahal 
verwerking van fosforzuurgips (hier wordt zwavel weer tot in het proces in te zetten 
zwavelzuur gewonnen) 
brandbare en verontreinigde slibfracties uit bouw/sloopafial 
autoshredderafial 
vliegassen en rookgasreinigingsresiduen 

0 asbest-afval 
brandbaar (ook halogeenhoudend) chemisch afval 

0 brandbare residuen van de papierfabricage en GFT-compostering 
ontwaterd of gedroogd slib van communale en industriële (biologische en che- 
miscWfysische) waterzuiveringsinstallaties. 

58  



6.5.2 Marktpotentie producten 

Door de Combinatie HGT uitgevoerde marktverkenningen hebben de volgende schattin- 
gen opgeleverd: 

Het grondstoffenverbruik voor toepassing in ophogingen en aanvullingen bedraagt circa 
30 miljoen todjaar. Dit is feitelijk de markt voor (civiel-technisch relatief laagwaardig) 
zand. 
Het huidige gebruik van gereinigde en licht-verontreinigde grond bedraagt voor beide 
0,5 miljoen todjaar, terwijl de beschikbare hoeveelheid 1 ,O respectievelijk 1,5 miljoen 
todjaar bedraagt (bron: Service Centrum Grondreiniging N.V. 1993). 
Daarnaast is er nog de toestroom van zeefzand uit bouw- en sloopafval te verwachten 
(1990: vrijgekomen circa 14 miljoen ton bouw- en sloopafval, inclusief 1,8 miljoen ton 
zeefzand; schatting theoretisch maximale aanbod zeefzand: 20 ?40 van 14 mln todjaar = 
2,8 mln todjaar). 
Dit betekent dat er binnen het marktsegment ophogingen en aanvullingen ruim voldoen- 
de afzetmogelijkheden bestaan voor uit baggerspecie afgescheiden en voldoende schoon 
zand (na eventuele reiniging). De opbrengst bedraagt f 2 tot f 5 per ton. 

Het marktpotentieel voor grove toeslagmaterialen voor asfaltbeton bedraagt 1,2 miljoen 
ton grind/jaar en 1,7 miljoen ton steenslag/jaar. Hierbij is rekening gehouden met een 
doelstelling van maximaal warm hergebruik van oud asfalt (2 miljoen todjaar) bij een 
totale productie van 7 miljoen todjaar aan asfalt en een totaal aanbod van 2,5 miljoen 
todjaar aan oud asfalt. 

Het marktpotentieel voor grof toeslagmateriaal voor cementbeton (incl. betonwaren) 
bedraagt 9 miljoen todjaar. Hierbij is rekening gehouden met een maximale inzet van 
puingranulaten uit bouw- en sloopafval (5 miljoen todjaar) en een gezamenlijke inzet 
van 0,4 miljoen todjaar van materialen zoals Lytag en Aardelite in het jaar 2000. De to- 
tale behoefte aan grof toeslagmateriaal voor cementbeton bedraagt momenteel 14,5 
miljoen todjaar. Hierbij dient rekening te worden gehouden met het feit dat in cement- 
beton - in tegenstelling tot in asfaltbeton - voornamelijk rond toeslagmateriaal (grind) 
wordt gebruikt. 

Afhankelijk van de gradering bedraagt de opbrengst voor een vervanger van Nederland- 
se steenslag maximaal f 25 tot f 27 per ton en voor grind maximaal f 13 tot f 14 per 
ton (prijzen Free on Board). 

Bepalend voor de afzet in voornoemde toepassingsgebieden is primair een concurreren- 
de prijs in relatie met de dichtheid van het materiaal. Bij de opzet van het procédé is 
hiermee overigens rekening gehouden (randvoorwaarden). 

In dit procédé wordt gestreefd naar de productie van vormgegeven kristallijne produc- 
ten, welke bijvoorbeeld geschikt zijn voor gemechaniseerde plaatsing als zetsteen voor 
dijkbekleding. Op basis van een in opdracht van de Dienst Weg- en Waterbouwkunde 
door Deltaland b.v. uitgevoerde studie "Onderzoek naar het toekomstig gebruik van op- 
pervlaktedelfstoffen in de waterbouwkunde'' (augustus 1990) is jaarlijks in Nederland 
40.000 tot 60.000 m3 zetsteen nodig. Rekening houdend met de hogere dichtheid van 
basalt bedraagt het marktpotentieel ten minste 100.000 todjaar. De opbrengst bedraagt 
circa f 100 per ton. 
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De afzet van de minerale producten kan in nauwe samenwerking geschieden met de op 
de voornoemde markten opererende bedrijven. 
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7 CONCLUSIES 

Met de door de Combinatie HGT voorgestelde procesroute, uitgevoerd in verschillende 
deelstappen en in installaties op diverse locaties, is in totaal 300 ton thermisch immobi- 
lisaat (k 290 ton granulaat en f 1 1  ton vormgegeven product) geproduceerd. 

Met het in deze praktijkproef toegepaste proces en de daarbij ingezette procesinstallaties 
is het mogelijk om verontreinigde baggerspecie te verwerken tot hoogwaardig bouw- 
materiaal in de vorm van granulaat respectievelijk vormgegeven product (zetsteen). Alle 
doorlopen processtappen zijn als technisch bewezen te beschouwen, zij het dat vanwege 
de specifieke eigenschappen van baggerspecie een aantal modificaties aan toekomstig 
voor dit doel te bouwen installaties moeten worden aangebracht. Voorbeelden hiervan 
zijn: invoer van de natte baggerspecie d.m.v. pompen, gesloten transport- en opslagsys- 
temen, niet naverbranden maar verkopen van het gereinigde smelter-afgas. 

Indien brandbaar aftal wordt ingezet als energiebron voor het reducerend smel- 
tenkristalliseren en de restwarmte wordt ingezet voor het drogen van de baggerspecie, 
kan een hoog thermisch rendement gehaald worden. Wordt het geproduceerde gas inge- 
zet voor de opwekking van elektriciteit, dan bedraagt het rendement circa 26 %. Dit ligt 
circa 5 % hoger dan die bij het verbranden van afval in een moderne verbrandingsinstal- 
latie (AVI). In combinatie met het verwerken van brandbaar afval is het smel- 
tenkistalliseren van baggerspecie dus als energie-extensief aan te merken. 

Emissies naar lucht en water kunnen met toepassing van eenvoudige emissiebeperkende 
maatregelen voldoen aan de meest recente "ER-normen. 

Met uitzondering van een kleine hoeveelheid kwikhoudend absorbtiemiddel, komen geen 
te storten reststoffen bij de verwerking van sterk verontreinigde baggerspecie vrij. 

Het bij de voorbewerking afgescheiden zand bevat in het algemeen (relatief) minder ver- 
ontreinigingen en kan mogelijk direct d.w.z. zonder additionele reiniging worden herge- 
bruikt. Zonodig kan het zand met behulp van reeds beschikbare grondreinigingstechniek 
behandeld worden. 

Het geproduceerde thermische immobilisaat voldoet in milieuhygiënisch opzicht aan de 
eisen van het PO-interimbeleid. Dit betekent dat het materiaal als categorie 1 bouwstof 
vrij toepasbaar is. 

Het geproduceerde granulaat voldoet op basis van metingen aan het op laboratorium- 
schaal gebroken materiaal in civiel-technisch opzicht nog niet volledig aan de eisen voor 
asfalt (verbrijzelingspercentage te hoodhittebestendigheid onvoldoende) en voor Ce- 
mentbeton (gehalte aan zachte bestanddelen iets te hoog). 
De oorzaak hiervan is gelegen in het relatief hoge gehalte aan glasachtig materiaal. Dit 
hangt samen met de in dit proefproject gehanteerde methode van granulaatproductie in 
relatief kleine gietpotten (200 kg). Het gebruik van deze gietpotten heeft het nadeel dat 
door de zeer snelle afkoeling van de buitenlaag de slakblokken altijd een niet gekristalli- 
seerde (glasachtige) buitenlaag bezitten, hetgeen in principe de bouwfLsische kwaliteit 
van de geproduceerde steenslag nadelig beïnvloedt. Aangezien de installatie te Velmede 
niet is ingericht voor het gecontroleerd afkoelen van de gesmolten slak in de gietpotten, 
was het echter onmogelijk dit te vermijden. 
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Op basis van metingen aan het op praktijkschaal gebroken en gezeefde materiaal (gra- 
nulaat 4-20 mm) blijkt: 
Voor toepassing in asfalt is de hittebestendigheid goed en is het verbrijzelingspercentage 
weliswaar verbeterd, maar voldoet nog niet aan de gestelde eis, In een grootschaligere 
verwerkingsinstallatie zal het aandeel glas zodanig klein zijn, dat het granulaat voldoet 
aan de eisen voor toepassing in asfalt. 
Voor toepassing in cementbeton is het gehalte aan zachte bestanddelen zodanig verbe- 
terd dat volledig wordt voldaan aan de eisen. 

Het granulaat heeft een goede vorstbestandheid, wat gunstig is voor waterbouwkundige 
toepassingen. 

Het granulaat is geschikt voor ongebonden toepassing in wegfunderingen. 

Op grond van o.a. de goede bestandheid tegen vorst- en dooiwisselingen en een vol- 
doende dynamische verbrijzelingswaarde zijn de geproduceerde blokken geschikt voor 
waterbouwkundige toepassing. 

De dimensies van de vormgegeven producten zijn in een grootschalige verwerkingsin- 
stallatie binnen bepaalde grenzen vrij te kiezen. Verdere optimalisatie van de vorm en 
een bredere toepassing van de te fabriceren producten is daarom goed mogelijk. 

Algemeen geldt dat bij grootschaligere productie en een beter geconditioneerde afkoe- 
ling de sterkte-eigenschappen van het thermisch immobilisaat nog verbeterd kunnen 
worden. De te produceren kunstbasalt-zetstenen zijn een volwaardige vervanger van 
natuurlijk basalt (leveringskosten f 350/m3) en leveren daarmee een besparing op in het 
gebruik van primaire bouwstoffen. Een bijkomend voordeel is de extra kostenbesparing 
via vormgeving en mechanische plaatsing. 

Er hebben zich bij de uitvoering van dit proefproject weliswaar een aantal problemen 
voorgedaan, maar deze zijn niet van fùndamentele procestechnisch aard. Het in deze 
proef bereikte kwaliteitsniveau is tevredenstellend, echter enige verdere optimalisatie 
dient nog plaats te vinden. Hiervoor is een grootschalige (demo-)installatie noodzakelijk. 

Zo is bijvoorbeeld optimalisatie nodig ten aanzien van de op- en overslag ten einde het 
transport te minimaliseren (processtappen integreren in één installatie bereikbaar over 
water). De gebruikte grondreinigingsinstallatie is qua werkingsprincipe zeer geschikt 
voor de voorbewerking van baggerspecie; echter dient de invoer van de natte specie te 
geschieden middels pomptransport in plaats van via transportbanden. Ten aanzien van 
het smeltproces is het van belang dat een adequate menginstallatie/doseersysteem wordt 
toegepast zodat afwijkingen in de samenstelling van de diverse grondstoffen effectief ge- 
corrigeerd kan worden met het oog op een constante productkwaliteit. 

De kwaliteit van de te produceren producten is instelbaar door het aanpassen van de do- 
seringen. Daardoor kan baggerspecie met een zeer uiteenlopende samenstelling worden 
verwerkt. In deze proef zijn onvermijdelijk variaties opgetreden in de doseringen bij het 
smelten, niettemin zijn kwalitatief goede producten vervaardigd. Een speciaal voor het 
verwerken van baggerspecie ontworpen installatie en verdere optimalisatie van de pro- 
cesvoering zal dan ook zeker leiden tot een nog hogere productkwaliteit. 

Op basis van het ontwerp van een grootschalige verwerkingsinstallatie wordt een ver- 
62 



werkingstarief geschat van circa f 180 per ton droge stof ingangsmateriaal, wat over- 
eenkomt met circa f 75 per ton in situ baggerspecie. Dit geldt voor een baggerspecie 
welke overeenkomt met het in dit project verwerkte materiaal. Afhankelijk van een aan- 
tal parameters (samenstelling, investering, productopbrengst en verwerkingsloon van 
brandbaar &al) varieert het venverkingstarief per ton droge stof ingangsmateriaal tus- 
sen circa f 95 en f 220. 
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Bijlage 7 

Onderaannemers 

Van de uit te voeren werkzaamheden zijn de volgende onderdelen via onderaanneming 
verricht: 

* Aanvoer/overslag 

* Droging 
(water + land) 

* Smelten(#) 

* Onderzoek 

* Brekedzeven 
* Railvervoer 

* Wegvervoer 

Overslagbedrijf Moerdijk B.V. (OBM), Moerdijk 

Afvalstoffen Terminal Moerdijk B.V. (ATM), Moerdijk 
(via Consulting Bureau Scarabee, Zeist) 
Metallgiesserei Velmede GmbH, BestwigNelmede, 
Duitsland (via Gibros PEC B.V., Numansdorp, licentie- 
houder voor deze smeltinstallatie) 

Intron, I.M.M. B.V., Sittard 
Envirolab, Moerdijk 
GEBR. v.d. BRAND en van OORT B.V., Uden 
ACTS Nederland B.V. (Afiet-Container Transport- 
Service), Utrecht 
Diverse goedgekeurde transportbedrijven 

KOAC-Vught 

De afspraken met de diverse onderaannemers zijn vastgelegd in contracten. 

(#) Het bepalen van de ~smelisamen~sielli~~~, de smeltcondities en het kristallisa- 
tieprockdk alsmede het prodiuren van de vornigegeven producten zijn door 
de Combinafie HGT zelf uitgevoerd! 



Bijlage 2 

Processtromen bij uitgevoerd werk 
(overall massabalans) 

In situ (vooronderzoek) 

Korrelsamenstelling op d.s. 
- Grof materiaal(>0,5mm) 1,6% 
- Terugwinbaar zand 24,4% 
- Slib en organisch materiaal 74,0% 

Samenstelling droge stof 
- Inert materiaal 76,7% 
- Gloeiverlies 23 % 
- Te verwijderen metaaloxydes 0,3% 

Baggeren 

Droge stof gehalte 43% 
in: Baggerspecie 1735,O ton 

Ontzanden 

in: Baggerspecie 43% d.s. 1735,O ton 
in: Zand 95% d.s. 616,4 ton 

uit: Zand 91% d.s. 733,7 ton 
uit: Grof materiaal 100°/~ d.s. 12,8 ton 
uit: Water 427,6 ton 

uit: Slibkoek met organisch materiaal 
- afvoer naar droger 
- schoonmaak terrein en riool 

overhit: 
Saldo massabalans ontzanden 

Drogen 

in: Slibkoek 

uit: Reserve slibkoek 
uit: Verliezen tgv aan- en afloop 

(off spec), mors 
uit: Verlies vluchtige bestanddelen 

(gedeelte van het organisch 
materiaal en kristalwater) 

uit: Water 

uit: Gedroogd slib 

waarvan organisch 12% 

738,8 ton d.s. 

738.8 ton d.s. 
5853 ton d.s. 

667,7 ton d.s. 
12.8 ton d.s. 

(incl. het bij de overslag 
vrijgekomen water) 

1088,3 ton (d.s. 53%) 
46,8 ton (d.s. 55%) 

576,8 ton d.s. 
257 ton d.s. 

42,2 ton 41,3 ton d.s. 

1088,3 ton (d.s. 53%) 576,8 ton d.s. 

11 1,6 ton slibkoek (d.s. 53%) 59,l ton d.s. 

31,9 ton gedroogde slibkoek (ds. 95%) 
30,5 ton (d.s. 100%) 

30,3 ton d.s. 
30.5 ton d.s. 

434,3 ton 

463,2 ton (d.s. 95%) 440,O ton d.s. 



over/u i t: 
Saldo massabalans drogen 
(Onzekerheid tgv d.s. gehaltes en gloeiverlies: 

16,8 ton (d.s. 100%) 
17 ton) 

Smelten 

in : Baggerspecie (gedroogd slib) 
96,2 Yo d.s. 344,O ton 
MgO (14,4 % op d.s.) 47,7 ton 
Kalksteen (ca. 6 YO Ca0 op d.s.) 37,6 ton 

Totaal Smeltervoeding 429,3 ton 

uit: Voorloop 
Granulaat 
BI o kken 

Totaal Slakproducten 

Filterstof/aanbakkingen e.d. 

13,l ton 
293,9 ton 

11,2 ton 

Bijlage 2 (vervolg) 

16,8 ton d.s. 

254,9 ton inert 
47,7 ton inert 
21,O ton inert 

323,6 ton inert 

318,2 ton inert 

19,8 ton 
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Bijlage 4 

gehaltes in mgll 

Arseen(As) 

Cadmium( Cd) (pg11) 

Analyses van de w 

0,59 0.24 <0,2 ~0,005 0,014 0,011 1 

80 20 <1 o <5 <5 <5 100 

Chroom(Cr) 

Koper(Cu) 

Kwik(Hg) (Pg4 

1,6 0,56 c0,l c0,05 c0,05 <0,05 

1,1 0,38 0,06 0,051 0,060 0,260 

42 12 1,3 <0,2 0,75 c0,2 

170 

709 

~~ 

60 90 ~ 5 0  ~ 5 0  <50 3000 

291 0-25 0,1 0,089 0,170 3 

Minerale olie (mgll) 

fraktie C10-C12 (%) 

0,71 0944 30 

0,8 0-9 

32,9 

40,7 

25,6 

34,8 

39,9 

24,4 

e7 

980 

<7 c7 0,07 

c20 c0,2 

21 o 

Chemisch zuurstof verbruik 

Stikstof Kjeldahl 

47 37 

7.5 19 

:ermonsters 
aangevoerd water buffer voor 

lozingspunt, 
vóór eerste 
lozing 

lozingsperiode 
1 week 

rapportnummer I r9508180 I 19508180 I I9508344 I I9508530 I r9508788 I 19509125 I 
datum monstemame I 28/8/95 I 28/8/95 I 31/8/95 I 6/9/95 I 13/9/95 7 

I 110 I 63 I 160 I 200 Calcium(Ca) I 260 I 100 I 270 

2 

1 

5 

Nikkel( Ni) (Wgll) 

Zink(Zn) 

fraktie C12-C22 (%) 

fraktie C22-C30 (%) 

fraktie C30-C40 (%) 

PAICs (10 VROM) (mgll) 0,l (6-Bomeff) 

PCBs totaal (pgll) 

0rg.chloor pest. totaal 

Chloride (mgll) 

(N4 
5000 

Sulfaat (mgll) c l 0  I 36 1500 



Bijlage 5 

rapportnummer 

datum monstemame 

Analvses van de zandmonsters 

19512745 r9508379 195091 24 
r9508591 

811 2/95 28/8/95 18/9/95 

I zand uit reinigbaarheidsproef I opmengzand voor aanvang I zand na nabehandeling 

hoeveelheid (ton) 

droge stof gehalte(%) 

nvt 61 6,36 733,66 

75,O 95,3 91 

Cadmium(Cd) 

Chroom(Cr) 

droge stof (ton) I nvt I 585.5 I 667.63 

1,9 +0,4 0,53 

97 <1 o 35 

I I I 
aehaltes in maka d.s. 

Koper(Cu) 

Kwik( Hg) 

Arseen(As) I 20 I c l 5  I c l 5  

~~ 

27 9 2  15 

4 ,04  0,05 0,24 

Lood(Pb) 

Nikkel( Ni) 

43 34 59 

17 7 2  9,l 

Zink(Zn) 
~~ 

400 54 140 

Minerale olie (mglkg ds.) I I 4 0  I 
PAKs (10 VROM) (mglkg 
ds.) 

PCBs totaal (pglkg ds.) 

1,8 0,9 1,3 

e70 

Organochloor pest. totaal 
( d k g  d.s.1 I 
EOX (mgkg ds.) 

Deeltjes grootte(@) in % d.s. 

I <200 

0,56 

2000-4000 

1 000-2000 

<0,5 

<0,5 

500-1 O00 

250-500 

1,6 

26,6 

125-250 

63-1 25 

~~ ~ 

60,9 

7,7 

0-63 

Deeltjes grootte (p) 
(in % van d.s. na verwijdering 
van organisch en CaCO3) 

3,1 

>212 

<=212 

39 27 

53 70 
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Bijlage 10 

Specificatie MgO gebruikt als toeslag 

Chemische samenstelling 

component 

Ca0 
Si02 
Mn02 
Fe203 
Al203 
Cr203 

MgO 
%m/m(op LOI - vrije basis) 

98,5 
0,65 
0,15 
0,12 
0,46 
0,08 

co.01 

component 
F 0,03 
8203 0,Ol 
CI 0,4 
S04 03 
Lol 1200°C 0,7 

% m/m (op droge st09 

Fysische eigenschappen 

Specifiek oppervlak 17 m2/g 

Deeltjesgrootteverdeling 
D90 0,0090 mm 
D50 0,0025 mm 
D1 O 0,0003 mm 

Stortdichtheid 500 kg/m3 
Tapping density volgens DIN 650 kg/m3 



Bijlage 77 

Specificatie Kalksteen gebruikt als toeslag 

Chemische samenstelling Deeltjesgrootteverdeling 

Component %m/m mm %m/m 

CaC03 98,15 
MgC03 1 2  
Si02 0,36 
Al203 0,1 
Fe203 0,045 
S 0 3  0,005 

0,71 8 3  
0,71-1 ,O 354  
1 ,O-1,25 49,7 
>1,25 6,3 



Bijlage 72 

Aanvoer baggerslib Velmede 

Datum Hoeveelheid 

3011 1/95 
08/01 196 
1 5/01 196 
30/01/96 
05/03/96 
19/03/96 
18/04/96 
22/05/96 

ton 
43,04 
39,28 
47,82 
49,92 
50,58 
49,02 
50,52 
32,32 

Aantal 
big bags 

39 
39 
45 
45 
45 
45 
45 
30 

gem. 
gewicht 

ton 
1,lO 
1 ,o1 
1 ,O6 
1,11 
1,12 
1 ,o9 
1,12 
1 ,O8 

TOTAAL 362,5 333 



Bijlage 13 

Afvoer granulaat product 

Datum afvoer Aanvoer Partij nr. container Gewicht Verwerkte Oorspronkelijk 
Velmede Uden nr big bags vracht n r. 

25/01/96 
29/02/96 
29/02/96 
29/02/96 
14/03/96 
14/03/96 
14/03/96 
22/03/96 
02/04/96 
15/04/96 
15/04/96 
02/05/96 
07/05/96 
20/05/96 
29/05/96 
26/06/96 
17/06/96 

29/01 196 
04/03/96 
04/03/96 
05/03/96 
18/03/96 
19/03/96 
19/03/96 
22/03/96 
02/04/96 
18/04/96 
18/04/96 
02/05/96 
07/05/96 
20/05/96 
29/05/96 
26/06/96 
27/06/96 

1 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
4 
5 
6 
6 
7 
8 
9 

tot 
tot 
tot 

162 
235 
267 
274 
264 
232 
auto 
auto 
235 
267 
auto 
auto 
auto 
auto 
auto 
trein 

13140 
9320 
10840 
7680 
131 80 
13800 
81 60 
29540 
251 20 
10860 
13340 
24840 
21 900 
28840 
27560 
33760 
151 80 

Totaal 293920 

10 

31 

41 

32 
23 
26 

19 
19 
26 

19 

1711 411 3 

1 2191817 

12/11/10 
918 
1211 118 

1211 111 o 
1 1 11 611 711 8 
1611 711 8 
1 /2/3/8/9 
1011 111 211 7 
1311 411 5 

09/04/96 afvoer KOAC 4280 
289640 



Bijlage 14 

Week 
1996 

2 
3 
4 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

Taps Bedrijfsuren Todweek 

5 
1 

42 
47 
89 

108 
102 
114 
113 
83 
95 
54 
39 

112 
95 
86 
74 

134 
75 
76 

11 
51 
46 
66 
95 

110 
83 

102 
92 
83 
72 
57 
43 
93 
76 
71 
54 
88 
76 
52 

1 
0 2  
8,4 
9,4 

17,8 
21,6 
20,4 
22,8 
22,6 
16,6 

19 
10,8 
798 

22,4 
19 

17,2 
14,8 
26,8 

15 
15,2 

Ton/uur Tijdefficiency 
% 

0,09 
0,oo 
0,18 
0,14 
0,19 
0,20 
0,25 
0,22 
0,25 
0,20 
0,26 
0,19 
0,18 
0,24 
0,25 
0,24 
0,27 
0,30 
0,20 
0,29 

9 
43 
38 
55 
79 
92 
69 
85 
77 
69 
75 
59 
36 
78 
79 
59 
45 
73 
63 
43 
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Bijlage 76 

Vervluchtiging van elementen ( ?40 van totaal) 

Component 
Partij nr. Zn Pb As 

79,l 
89,4 
68,3 
63,8 
76,8 
72,3 
79,4 

79 

92,O 
96,3 
87,8 
89,l 
95,l 
89,6 
98,9 
98,9 

95,4 
97,2 
91,5 
92,2 
96,6 
92,6 
99,8 
99,7 

Sb 

77,O 
87,5 
76,4 
959  
88,l 
74,9 
99,9 
99,9 

Cd 

1 O0 
1 O0 
1 O0 
1 O0 
1 O0 
1 O0 
1 O0 
1 O0 

1 O0 
1 O0 
1 O0 
1 O0 
1 O0 
1 O0 
1 O0 
1 O0 
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instituut voor materiaal- 
en milieu-onderzoek b.v. 
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m.i.v. 70-4-96 
is ons nieuwe tel.nr 

046 - 4 204 204 

Bij/age 17 

VERKLARING datum:28-08-96 

In opdracht van Heijmans Milieutechniek te Rosmalen heeft Intron, instituut voor materiaal- 
en milieu-onderzoek B.V. te Sittard, een milieuhygiënisch onderzoek uitgevoerd aan ge- 
ïmmobiliseerd baggerspecie, afkomstig van de Nieuwe Merwede, dat thermisch is behan- 
deld tot kristallijn materiaal. 

Het onderzoek en de rapportage is geschied onder opdrachtnummer C304760 
en laboratoriumnummer 96.0729. 

Op basis van de resultaten van de kolomproef voldoet het kristallijn granulaat 
ruimschoots aan de gestelde eisen van het Bouwstoffenbesluit (nov. 1995). 
Het granulaat is ingedeeld als Categorie-I secundaire grondstof, niet-vormgegeven 
met een toepassingshoogte > 1 meter. 

Op basis van de resultaten van de diffusieproef voldoen de gietblokken aan de 
gestelde eisen van het Bouwstoffenbesluit (nov. 1995). 
De gietblokken zijn ingedeeld als Categorie-1 secundaire grondstof, vormgegeven 
met een toepassingshoogte > 5 meter. 

f-- 
Autorisatie dr. U. Hofstra R a p p o m p  2 

Dr. Nolenslaan 126 
Postbus 5187 
6130 PD Sittard 
Tel. 046-452 88 88 
Telefax 046-452 90 60 
K.v.K. Zuid-Limburg 42871 
B l W  NL008253870B01 

Onafhankelijk instituut. 
o.m. aangesloten bij de ONRI. 

Onderdoor 19 
Postbus 226 
3990 GA Houten 
Tel. 030-637 95 80 
Telefax 030-637 96 80 
K.v.K. Utrecht 75926 

Voor haar certificatieactiviteiten 
erkend door de 
Raad voor de Cenificatte. 

Bankrelatie: 
Generale Bank 64.30.77.618 
ING Bank 67.95.71.914 
Postbank 2401043 

Ingeschreven in het Sterlab 
Register voor Laboratoria onder 
nr. 17 voor gebieden zoals nader i-w 

CY.,",,D 
8, sitim. omschreven in erkenning. 
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instituut voor materiaal- 
en milieu-onderzoek b.v. 
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m.i.v. 10-4-96 
is ons nieuwe tel.nr. 
046 - 4 204 204 

Laboratoriumnummer: 96.0729 
Opdrachtnummer: C304760 

datum: 28-08-96 

In opdracht van Heijmans Milieutechniek te Rosmalen heeft Intron, instituut voor materiaal- 
en milieu-onderzoek B.V. te Sittard, een milieuhygiënisch onderzoek uitgevoerd aan ge- 
ïmmobiliseerd baggerspecie, afkomstig van de Nieuwe Merwede, dat thermisch is behan- 
deld tot  kristallijn materiaal. 

Totaal is ca. 2 9 0  ton kristallijn granulaat geproduceerd, waarvan 11 deelpartijen van circa 
25  ton zijn samengesteld. Uit elke partij zijn 15-25 grepen (1 kg per ton) genomen. Hieruit 
is door Intron een homogeen mengmonster samengesteld. Het gehele monster is gebroken 
tot < 4 mm, waaruit de laboratoriummonsters zijn samengesteld. 

Per partij is de samenstelling bepaald en de maximale beschikbaarheid voor uitloging. 
De samenstelling en de beschikbaarheidsproef (NEN 7341 omvat de bepaling van: 
arseen(As),barium(Ba),cadmium(Cd),cobalt(Co),chroom(Cr),koper(Cu),kwik(Hg), 
molybdeen(Mo),nikkel(Ni),lood(Pb),seleen(Se),antimoon(Sb),tin(Sn),vanadium(V) 
en zink(Zn), alsmede een zestal anorganische componenten, te weten: fluoride(F1, 
chloride(Cl),bromide(Br),sulfaat(SO4),cyani~e-totaal(CNtot~ en cyanidelvrijICNvrij). 

Per 2 partijen is een kolomproef (NEN 7343) uitgevoerd op een mengmonster samen- 
gesteld uit de deelpartijen < 4 mm. 

De gietblokken zijn middels vier diffusieproeven (m.b.v. drie gietblokken) conform 
NEN 7345 onderzocht. De gietblokken zijn a-select uit de productie genomen. De 
eluaten voor de diffusieproef (8 eluaten per proef) zijn geanalyseerd op de componenten 
die bij de beschikbaarheidsproef een uitloging geven groter dan de U1 -norm. 

De resultaten van het milieuhygiënisch onderzoek zijn getoetst aan de normen uit het 
Bouwstoffenbesluit (nov. 1 995) betreffende niet-vormgegeven secundaire grondstof 
(granulaat) en als vormgegeven secundaire bouwstof (gietblokken). 

Op basis van de resultaten van de kolomproef voldoet het kristallijn granulaat 
ruimschoots aan de gestelde eisen van het Bouwstoffenbesluit (nov. 1995). 
Het granulaat is ingedeeld als Categorie- 1 secundaire grondstof, niet-vormgegeven 
met een toepassingshoogte > 1 meter. 

Op basis van de resultaten van de diffusieproef voldoen de gietblokken aan de 
gestelde eisen van het Bouwstoffenbesluit (nov. 1995). 
De gietblokken zijn ingedeeld als Categorie-1 secundaire grondstof, vormgegeven 
met een toepassingshoogte > 5 meter. CYi poflage 

Onderdoor 19 Bankrelatie: 
Postbus 226 Generale Bank 64.30.77.618 
3990 GA Houten 
Tel. 030-637 95 80 
Telefax 030-637 96 80 
K.v.K. Utrecht 75926 

ING Bank 67.95.71.914 
Postbank 2401043 

Dr. Nolenslaan 126 
Postbus 5187 
6130 PD Sittard 
Tel. 046-452 88 88 
Telefax 046-452 90 60 
K.v.K. Zuid-Limburg 42871 
BTW NL008253870801 

Onafhankelijk instituut. 
o.m. aangesloten bij de ONRI. 

Ingeschreven in het Sterlab 
Voor haar certificatieactiviteiten Register voor Laboratoria onder 
erkend door de !f* nr. 17 voor gebieden zoals nader 
Raad voor de Certificatie. 8 1 1 i r . c ~ ~  omschreven in erkenning. 

(WA, llmD 



INTRON, I.M.M. B.V. 
Chemisch Laboratorium 

Laboratoriumnummer : 96.0729 datum: 28-08-96 

Opdrachtgever : Heijmans Milieutechniek B.V. 
Referentie : dhr. Ir. H. Bolk 
Project : Thermische immobilisatie baggerspecie 

Nieuwe Merwede 
Milieuhygiënisch (uit1oog)onderzoek 

Opdrachtnummer : 517863 
Datum ontvangst monsters : 29-03-96 

Monstergegevens 
~~ 

monster omschrijving monstercode 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

slakmonster 
slakmonster 
slakmonster 
slakmonster 
slakmonster 
slakmonster 
slakmonster 
slakmonster 
slakmonster 
slakmonster 
slakmonster 

partij 1 (ca.13 ton, 
partij 2 (ca.28 ton, 
partij 3 (ca.40 ton, 
partij 4 (ca.29 ton, 
partij 5 (ca.25 ton, 
partij 6 (ca.25 ton, 
partij 7 (ca.25 ton, 
partij 8 (ca.25 ton, 
partij 9 (ca.25 ton, 
partij 10 (ca.28 ton, 
partij ll(ca.30 ton, 

monster 
monster 
monster 
monster 
monster 
monster 
monster 
monster 
monster 
monster 
monster 

ca. 
ca. 
ca. 
ca. 
ca. 
ca. 
ca. 
ca. 
ca. 
ca. 
ca. 

12kg.) 
25kg. 
40kg. 1 
20kg. 1 
l5kg. ) 
15kg. ) 
15kg. 1 
20kg. 1 
20kg. 1 
25kg. 1 
25kg. 1 

I \ 

1 

Ingeschreven in het Sterlab 
Register voor Laboratoria onder 
nr. 17 voor gebieden zoals nadei 

“Lll l lnID I, m m ~ a  omschreven in erkenning. 
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TABEL 4. Maximale Beschikbaarheid volgens NEN 7341 (mgkg d.s.) 

arseen 
barium 
cadmium 
cobalt 
chroom 
koper 
kwik 
molybdeen 
nikkel 
lood 
seleen 
antimoon 
tin 
vanadium 
zink 

natrium 
kalium 

sulfaat is041 
fluoride IF) 
chloride IcIt 
bromide IBr) 
cyan. tot. ICN) 
cvan. vrii (CN) 

10 

0.79 
131 
0.02 
0.8 
1.1 
4 

c0.02 

0.25 
1 
1.4 
<0.2 
0.2 
<0.5 
<1.0 
64 

_ _  
- -  

161 
19 
11 1  
<5.0 
(0.1 
<0.1 

11 

0.9 
151 
0.03 
0.8 
1.6 
1.1 

co.02 

0.3 
1.6 
2.0 
<0.2 
c0.2 

0.5 
1.1 
71 

.- 
_ -  

101 
17 
131 
C5.0 
co.1 
co.1 

gemiddelde 
10+11 

0.8 
141 
0.02 
0.8 
1.4 
2.5 
c0.02 
0.3 
1.4 
1.7 
<0.2 
c0.2 
C0.5 

1.1 
68 

131 
18 
121 
C5.0 

<0.1 
<O.l 

0.04 
14 

0.005 
0.02 
0.4 
2 

0.00001 
0.02 
0.4 
0.4 

0.0001 
0.0001 
0.04 
0.07 

5 

43 
1 
14 

0.004 
0.0001 
0.0001 

5 



Tabel 5. Cumulatieve uitloging (Emissie) diffusieproef NEN 7345 

1 
Component L 
arseen 
barium 
cadmium 
cobalt 
chroom 
koper 
kwik 
molybdeen 
nikkel 
lood 
seleen 
antimoon 
tin 
vanadium 
zink 

sulfaat 
fluoride 
chloride 
bromide 
cyanide tot .  
cyanide vrij 

hmulatieve uitloging (Emissie) na 64 dagen,gemeten 

monsternummer 

(mglm') 

43 

2.9 

9.0 
-- 

2.9 

3.0 

72 

3038 

Monstergegevens 

slak (proefstukken partij 1) 
slak (proefstukken partij 2) 
slak (proefstukken partij 3) 

4 slak (proefstukken partij 4) 

(mglm') 

20 

2.8 

48 

1.7 

1.7 

64 

3236 

42 

1.6 

27 
-- 

1.7 

1.8 

46 

261 1 

(41 

26 

3.6 

-- 

Jorm max. uitloging 

Toepassingshoogte 
> 5 meter 

f ma lm * 1 

ZATEGORIE- 1 

41 

600 

1.1 

28 

140 

51 

0.4 

14 

50 

120 

3.7 

1.4 

28 

228 

200 

26750 

1300 

17800 

28 

7.1 

1.4 

96.0729-5141-8 
96.0729-5241-8 
95.0729-5341-8 
95.0729-5441 -8 
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Labo rato riu mn u m mer : 96.0729 

Monstergegevens 

1. slak (PROEFSTUKKEN PARTIJ 1 )  96.0729-5 141 -8 

Resultaten (GRAFIEKEN) 

Uitloging volgens diff usieproef NEN-7345) gedurende 64 dagen. 

i 
3-00 i 2.50 7 

Sulfaat 

1.50 7 

1x0 f 

1.40 

OSO i 0.00 
0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 

log t 

Barium 

z.* 1.80 I , 
1.60 1 
l.- 1.20 I 

z 0.80 ' 
0.80 I 
0.40 1 , //, 

a l  i 1.00 - 
- 

I 0.20 - 
0.00 

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 

1 

Zlnk 

0.40 1 

0.00 ' I 

0.20 1 
0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 

log 1 

Koper 

i 
l J 0  T 
l .OO i 
0.80 + 

f I 
= o.2o Ï / J \ /  i 0 . q  

I 0.00 
.0.2@00 0.50 1.00 1 2.00 .50 3.00 3.50 

log t 
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Laboratoriumnummer: 96.0729 

0.80 
c 4 o 

D o 
E 0.60 

- 0.40 

datum: 28-08-96 

'. 

'. 
.. 

Monstergegevens 

96.0729-5241 -8 1. slak (PROEFSTUKKEN PARTIJ 2) 

Resultaten (GRAFIEKEN) 

Uitloging volgens diffusieproef NEN-7345) gedurende 64 dagen. 

Sulfaat 

4.00 7 

- 1  
= i 

!.O0 i 0.50 T 
0.00 i 

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 
IOQ I 

Barium 

o.2o i - ~- 
0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 

lopt 

Zink 

0.00 ' 
0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 

log t 

.' T 
1.20 i 1.00 T 

Kooer 

/-- 
0.40 I 

0.00 o.2o 0.00 t 0.50 1.W 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 

bgt 
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Laboratoriumnummer: 96.0729 

~ 

Monstergegevens 

1 . slak (PROEFSTUKKEN PARTIJ 3) 96.0729-5341 -8 

Resultaten (GRAFIEKEN) 

Uitloging volgens diff usieproef NEN-7345)  gedurende 64 dagen. 

Sulfaat 

::z I 
I 

2.50 t 
h 2.00 1 
p 1.50 r - I 

1.00 f / 

o-5o t 0.00 
0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 

log 1 

Koper 

Zink 

i 0.00 
0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 

k a  t 

Barium 

1.20 - 1.50 

1.00 f 1.40 / 

0.20 1 o-4o T 

1-20 i 
5 l.OO T 
I o . 8 0  

O'" T 

0.00 1 I 0.00 i 

2 1 
5 Oedo I - 0.40 - 

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 

lapt 109 t 
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Laboratoriumnummer: 96.0729 

Monstergegevens 

1. slak (PROEFSTUKKEN PARTIJ 4) 96 .0729-5441  -8 

Resultaten (GRAFIEKEN 1 

Uitloging volgens diff usieproef NEN-7345)  gedurende 64 dagen. 

3.50 i 

3.00 ! 
I 

2.50 t 
-- I 
3 Lm T 
i i 1.00 - 

I 

Sulfaat 

0.00 t A 

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 

coCr1 

Zink 

i 

t 
0.20 t 

f 0.80 - 
3 1  = 

0.40 i 

Barium 

1.30 7 

0.00 ! 
0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 

loot 

o-2o 1 ' 
0.00 

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 

k l t  

Koper 

1.40 

1.20 - 
v = i  -- 1.00 - : 0.80 , 

/\ P 
5 0.80 1 

I 

o.4o 0.20 i 7 

0.00 
0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 

t 
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Labo rato riu mnu m mer : 96.0729 datum: 28-08-96 

Monstergegevens 

1 .  slak 
2. slak 
3. slak 
4. slak 
5. slak 
6. slak 

partij 2 +3 
partij 4 + 5 
partij 6 -1-7 
partij 8 + 9 
partij 10,cum 
partij 1 1 ,cum 

Conclusie 

ln terpre ta tie resultaten milieuh ygiënisch onderzoek 

Voor het milieuhygiënisch onderzoek is een uitloogonderzoek met behulp 
van de kolomproef uitgevoerd. Er zijn geen overschrijdingen van de immissie- 
waarde vastgesteld met betrekking tot de gestelde criteria volgens het 
Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterenbescherming (november, 1 995) 

Er treedt nagenosg geen uitloging op. 

De aangeboden slakken als granulaat (<  4 mm) voldoen aan de gestelde eisen 
van categorie 1 secundaire grondstof (IPO en Bouwstoffenbesluit 1 

Volgens deze uitloging is het materiaal ingedeeld als: 
Categorie 1 secundaire grondstof, niet-vormgegeven, met een toepassingshoogte 
> 1 meter. 

1 1  



Laboratoriumnummer: 96.0729 

Monstergegevens 

1. slak 
2. slak 
3. slak 
4. slak 

proefstuk partij 1 
proef stuk partij 2 
proefstuk partij 3 
proefstuk partij 4 

Resultaten 

Via de maximale uitloging volgens de beschikbaarheidsproef, NEN-7341, blijkt dat de 
volgende componenten in aanmerking komen voor uitloging: 

Barium(Ba),Cobalt(Co),Koper(Cu),Molybdeen(Mo),Lood (Pb) ,Zink(Zn),Sulfaat(S04). 

Bij de diffusieproef blijkt dat slechts de componenten barium, cobalt, koper,zink 
en sulfaat uitlogen, maar geen overschrijding geven van de gestelde uitlogings- 
concentratie. 

Conslusie 

In terpretatie resultaten milieuh ygiënisch onderzoek 

Voor het milieuhygiënisch onderzoek is een uitloogonderzoek met behulp 
van de diffusieproef uitgevoerd. Er zijn geen overschrijdingen van de immissie- 
waarde vastgesteld met betrekking tot  de gestelde criteria volgens het 
Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterenbescherming (november, 1 995). 

De aangeboden produktieproefstukken voldoen aan de gestelde eisen betreffende 
de uitloging aan anorganische componenten als vormgegeven secundaire grondstof. 
Volgens deze uitloging is het materiaal ingedeeld als: 
Categorie 1 secundaire grondstof, vormgegeven, met een toepassingshoogte > 5 meter. 

12 



Bijlage A: Onderzoeksmethodieken 

Laboratoriumrrummer : 96.0729 datum: 28-08-96 

component Analysetechniek Norm 

Droge stof l O S 0 C  
Droge stof 105OC 
Cyanide vrij 

Cyanide totaal 
Destructie reflux HCl/HN03 
Antimoon 
Arseen 
Barium 
Cadmium 
Chroom totaal 
Cobalt 
Koper 
Kwik 
Lood 
Molybdeen 
Nikkel 
Seleen 
Tin 
Vanadium 
Zink 
Beschikbaarheidstest 
Cascadeproef (L/Scum =10) 
Kolomproef (L/S = 10) 
PH 
Geleidbaarheid 
Antimoon 
Arseen 
Barium 
Barium 
Cadmium 
Chroom totaal 
Cohalt 
Koper 
Kwik 
Lood 
Molybdeen 
Mo 1 ybde en 
Nikkel 
Seleen 
Tin 

gravimetrie NEN 5747 / NEN 6620 Q 
gravimetrie 
potentiometrie 

potentiometrie 

AAS hydride generatie 
AAS hydride generatie 
vlam AES 
grafietoven AAS 
vlam AAS 
vlam AAS 
vlam AAS 
koude damp AAS 
vlam AAS 
grafietoven AAS 
vlam AAS 
grafietoven AAS 
grafietoven AAS 
grafietoven AAS 
vlam AAS 

Cascadeproef 
Kolomproef 
potentiometrie 
conductometrie 
AAS hydride generatie 
AAS hydride generatie 
graf ietoven AAS 
grafietoven AAS 
grafietoven AAS 
grafietoven AAS 
graf ietoven AAS 
grafietoven AAS 
koude damp AAS 
grafietoven AAS 
grafietoven AAS 
grafietoven AAS 
grafietoven AAS 
grafietoven AAS 
grafietoven AAS 

Q = geaccrediteerd door Sterlab 
u = analyse uitbesteed 

2e o-NEN 3534 
NEN 6489/SM 412 
(afg . I  
NEN 6489 (afg.) 
NEN 6465 
NEN 6433 
NEN 5760 
NEN 6436 (afg.1 
NEN 6458 (afg.) 
NEN 5767 
NEN 6468 (afg.) 
NEN 5758 
NEN 5779 (afg.) 
NEN 5761 
Intron 
NEN 5765 
Intron 
Intron 
NEN 6463 (afg.) 
NEN 5759 
NEN 7341 
NEN 7349 
NEN 7343 
NEN 6411 
NEN 6412 
NVN 6433 
NVN 6432 
NVN 7321 
NEN 6436 
NEN 6458 
NEN 6444 
NEN 6468 
NEN 6454 
NEN 7324 
NEN 6429 
NVN 7321 
Intron 
NEN 6430 
Intron 
Intron 

Q 
H Q 

Q 
Q 
Q 
Q 
Q 
Q 
Q 
Q 
Q 
Q 
Q 
Q 
Q 
Q 
Q 
Q 
Q 
Q 
Q 
Q 
Q 
Q 
Q 
Q 

Q 
Q 
Q 
Q 
Q 
Q 
Q 

Q 
Q 
Q 
Q 



Bijlage A: Onderzoeksmethodieken 

L a b o r a t o r i u " u e r  : 96.0729 datum: 2 8 - 0 8 - 9 6  

component Analysetechniek Norm 

vanadium 
Vanadium 
Zink 
Zink 
cyanide (vrij 1 

Cyanide (totaal) 
Fluoride (vrij 1 

Chloride 

Sulfaat 

Bromide 

SEM/EDXA-onderzoek 

grafietoven AAS 
grafietoven AAS 
grafietoven AAS 
vlam AAS 
fotometrie 

fotometrie 
HPLC 

HPLC 

HPLC 

HPLC 

SEM/EDXA 

Q = geaccrediteerd door Sterlab 
u = analyse uitbesteed 

NVN 7321 
NEN 6463 
NVN 7321 
NEN 6443 
NEN 6489/SM 412 H 

NEN 6489 
(afg. 1 

NEN-EN-IS0 10304-1 
(afg. 1 

(afg. 1 

(afg . I  

(afg. 1 
Intron 

NEN-EN-IS0 10304-1 

NEN-EN-IS0 10304-1 

NEN-EN-IS0 10304-1 

Q 

Q 
Q 

Q 
Q 

Q 

Q 

Q 
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Bijlage 78 

Ondenoekprogramma civiel-technische beoordeling 
Producten: A f 290 ton granulaat 

B f 10 ton vormgegeven gietbasalt (zuiltjes) 

Het onderzoek voor deze producten omvat de volgende bepalingen: 

Toepassing in asfalt 

Vorstbestandheid (NEN-EN 1367-1) 
Dichtheid (NEN 5962) 
Verbrijzelingspercentage (NEN 6245) 
Micro deval (Afnor) 
Los Angeles Abrasion Test (ASTM) 
Platte stukken (NEN-EN 933-6) 
Polijstgetal ("EN 6246) 
Volumebestendigheid (NEN-EN 1774- 1) 
Hittebestendigheid (Ontwerp NEN 625 1) 

Toepassing in cementbeton 

Volumieke massa (NEN 5926) 
Bepaling waterabsorptie (NEN 5928) 
Bepaling korrelsterkte (NEN 5932) 
Gehalte zachte bestanddelen (NEN 591 8) 
Gehalte verontreinigingen (NEN 591 9) 
Gehalte aan filvozuren (NEN 5920) 
Methyleenblauwproef (NBN-B 1 1-2 1 O) 
Potential Reactivity of Aggregates 
Gehalte aan chloriden (NEN 592 1 A) 
Carbonaatgehalte (NEN 5922) 
Vlekkenindex (NEN 5923) 
Vorstbestandheid (NEN 5924) 
Gevoeligheid alkali-toeslagreactie (NEN 5925) 
Sulfaatgehalte (NEN 5930) 
Gehalte aan platte stukken 

Toepassing als funderingsmateriaal 

Vochtbestendigheid (RAW 16.2) 
Verbrijzelingsfaktor (RAW 17) 
C.B.R. O-22,4 mm (RAW 12) 
Gehalte aan platte stukken (RAW 52.2) 

Toepassing in waterbouw 

Bepaling afmetingen 
Bepaling dichtheid (NEN 5 186) 
Bepaling wateropneming (NEN 5 187) 
Bepaling vorst- en dooigedrag (NEN 5 184) 
Bepaling bestandheid tegen vocht (RAW 1 18) 

1 deelmonster 
1 deelmonster 
1 deelmonster alle frakties 
1 deelmonster 
1 deelmonster 
1 deelmonster alle frakties 
1 deelmonster 
1 deelmonster 

1 deelmonster 
1 deelmonster 
1 deelmonster 
1 deelmonster 
1 deelmonster 
1 deelmonster 
1 deelmonster 
1 deelmonster 
1 deelmonster 
1 deelmonster 
1 deelmonster 
1 deelmonster 
1 deelmonster 
1 deelmonster 
1 deelmonster alle frakties 

1 deelmonster 
1 deelmonster 4 frakties 
1 deelmonster 
1 deelmonster alle frakties 

20 steenstukken 
20 steenstukken 
20 steenstukken 
20 steenstukken 
20 steenstukken 

Bepaling dynamisch verbrijzelingswaarde (NEN 5 185) 1 mengmonster 



Bijlage 19 
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