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VOORWOORD 

POSW 
Het Programma Ontwikkeling Saneringsprocessen Waterbodems (POSW) van Rijkswaterstaat, heeft zich in de 
periode 1989 - 1997 bezig gehouden met de ontwikkeling en operationalisering van milieuvriendelijke bagger- 
en verwerkingstechnieken voor verontreinigde waterbodems. Het doel van de ontwikkeling van verwerkmgs- 
technieken, was te komen tot een realistisch altematief voor het bergen van verontreinigde baggerspecie in 
depots. 
De ontwikkelde verwerkingstechnieken zijn gebaseerd op fysische, chemische, thermische, biologische of 
immobilisatie processen. Daarnaast is aandacht besteed aan technieken voor milieu-vriendelijk baggeren en voor 
optimalisatie van het locatie-onderzoek. De technieken werden beoordeeld op kosten en milieu-effecten, ten 
einde het milieu-rendement te kunnen beoordelen. Tot slot werden de drie pilotsaneringen uitgevoerd waarbij de 
technieken in de praktijk getoetst werden. 

Pilotsaneringen 
De eerste pilotsanering (1994) vond plaats in de haven van Elburg. De keten bestond uit hydrocyclonage, 
gevolgd door flotatie van de zandfi-actie en ontwatering van de slibfractie. 
De tweede pilotsanering (1995) is uitgevoerd in een kribvak van de Nieuwe Merwede. Hier werd de techniek 
immobilisatie gedemonstreerd op de fijne fractie na hydrocyclonage. De resulterende basaltblokken zijn in een 
dijklichaam verwerkt. 
De derde pilotsanering (1996) is uitgevoerd aan de Petroleumhaven te Amsterdam, een sterk met olie en PAK 
verontreinigde haven. Hoofddoel van de pilotsanering was de demonstratie van een biologische reactor-techniek. 
Het werk werd uitgevoerd door Heidemij Realisatie BV. De baggerspecie is door middel van hydrocyclonage 
gescheiden op 20 um, waarna de grove fractie met flotatie en de fijne fractie in een serie bioreactoren is 
verwerkt. De flotatie van de grove fractie heeft geresulteerd in 2265 ton droge stof schoon zand (Categorie I 
volgens het Bouwstoffenbesluit) en werd toegepast in een fietspad. 
De biologische reiniging is uitgevoerd met 1034 ton droge stof van de fijne slibfractie, die zowel qua PAK (10 
VROM: ca. 1700 mgkg ds) als qua minerale olie (ca. 15.000 mgkg  ds) zeer emstig verontreinigd was. In de 
bioreactoren werd een groot deel van deze organische verontreinigingen afgebroken (voor PAK en minerale 
olie, respectievelijk 83% en 71%). Ook is de ecotoxiciteit (gemeten m.b.v. bio-assays) van de specie en de 
uitloogbaarheid van de verontreinigingen, sterk verminderd. Dit betekent dat alleen nog zeer sterk gebonden 
verontreiniging is achtergebleven. Dat de gehalten te hoog waren voor toepassing volgens het 
Bouwstoffenbesluit, was op voorhand reeds bekend. Het aandeel sterk gebonden (niet ‘biobeschikbare’) 
verontreinigingen is in de Petroleumhavenspecie te hoog. Voor andere baggerspecie (met andere bindings- 
mechanismen) is het behalen van een toepasbare produktkwaliteit met biologische reiniging w61 mogelijk. Toch 
is gekozen voor demonstratie met Petroleumhavenspecie, vanwege de tijdsplanningen bij POSW en de regionale 
directies van Rijkswaterstaat. Het project wordt als geslaagd beschouwd omdat is aangetoond dat biologische 
reiniging in bioreactoren praktisch uitvoerbaar is. Hiermee is de weg geopend voor toepassing van de techniek 
op met organische micro-verontreinigingen vervuilde baggerspecie. 

Rapportage derde pilotsanering 
Over de derde pilotsanering zijn drie rapporten verschenen. Het voorliggende rapport is samengesteld door 
Heidemij Realisatie BV en gebaseerd op de eigen monitoring van Heidemij Realisatie BV. 
Een tweede rapport ( ‘ Pilotsanering Petroleumhaven: Milieu-effecten en verwerkingsprocessen’) is het resultaat 
van een uitgebreide monitoring in opdracht van POSW en is samengesteld door Tauw Milieu. Dit rapport gaat 
in op de massa-balansen, milieu-effecten en proces-efficiëntie bij de uitvoering van de sanering en de 
verwerking van de baggerspecie. Het derde rapport (‘Hoofdrapport Pilotsanering Petroleumhaven: Monitoring 
en Evaluatie’) is in opdracht van POSW samengesteld door de combinatie GrontmijBOB en geeft een overall 
evaluatie van het project, van initiatief tot en met oplevering. Het omvat als zodanig ook de bevindingen van de 
andere twee rapporten. 
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Samenvatting 

Algemeen 

POSW stimuleert ontwikkelingen op het gebied van saneringstechnieken ten 
behoeve van de reiniging van waterbodems. Een belangrijk instrument hierbij 
is de uitvoering van demonstratieprojecten. Het laatste pilotproject van POSW 
behelst de demonstratie van biotechnologische reiniging van baggerspecie op 
praktijkschaal. Heidemij Realisatie is in mei 1996 geselecteerd om dit project 
uit te voeren. 

Voorafgaand aan het demonstratieproject liet POSW onderzoeken welke bag- 
gerspecies geschikt zijn voor het toepassen van biotechnologische verwerking 
op praktijkschaal. Uit deze onderzoeken is gebleken dat de specie uit de 
Petroleumhaven van Amsterdam, (sterk) verontreinigd met minerale olie en 
PAK. geschikt is voor het demonstratieproject. 

Voorafgaand aan de aanbesteding, in het najaar van 1995, zijn een drietal 
bedrijven, waaronder Heidemij, in staat gesteld een proefreiniging uit te 
voeren. Heidemij heeft deze proefreiniging uitgevoerd in een bioreactor met 
een inhoud van 45 m3. Het door Heidemij gekozen concept bleek goed te 
werken. Op basis van de proefreiniging en het 'Technisch plan Petroleum- 
haven' (april 1996) is Heidemij uiteindelijk in mei 1996 geselecteerd om het 
demonstratieproject uit te voeren. 

De demonstratie van de techniek heeft plaatsgevonden door een partij van 
3.000 ton d.s. ter verwerking aan te bieden. De doelstellingen van de demon- 
stratie zijn: 
- demonstreren van de haalbaarheid van biologische reiniging van bagger- 

specie op praktijkschaal, 
- verkrijgen van inzicht in de optimale keten voor de sanering van de 

Petroleumhaven. 

De bestekseisen van de demonstratie zijn: 
- minimaal 50% van de vracht, aan zowel minerale olie als PAK, in de totale 

hoeveelheid baggerspecie moet door middel van een biologische techniek 
behandeld worden, waarbij de hoeveelheid baggerspecie die deze behande- 
iing ondergaat gereinigd wordt tot Amerikahavenkwaliteit, 

- minimaal 80% van de totale massa droge stof dient te worden verwerkt. 

Voor dit demonstratieproject wordt het behalen van Amerikahaven-kwaliteit 
als toepasbaar gedefinieerd. De Amerikahaven-kwaliteit is echter een lagere 
als de geldende norm voor kwaliteit voor bouwstoffen (categorie 1 en 2). Voor 
andere baggerspecies dan de Petroleumhaven-specie zal het begrip toepasbaar 
veelal worden gedefinieerd als herbruikbaar als bouwstof (categorie 1 en 2). 
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Proces 

Heidemij past voor deze demonstratie het zogenaamde FORTECQ-concept 
toe. FORTECQ staat daarbij voor Fast Organic Removal TEChnology. 
Hierbij wordt uit een afvalstof eerst het relatief schone zand afgescheiden. De 
resterende (verontreinigde) fijne/organische fractie wordt dan selectief 
aangepakt op biotechnologische wijze. Voor dit project heeft Heidemij voor 
een bioslurry-reactor gekozen. Als de fijne fractie wordt behandeld als slurry 
kan het aërobe proces belangrijk versneld worden. 

Heidemij heeft de demonstratie uitgevoerd op haar bestaande verwerkings- 
locatie te Moerdijk. Het scheidingsgedeelte is uitgevoerd in de reeds bestaande 
reinigingsinstallatie. De bioreactor is vlak voor deze demonstratie in bedrijf 
genomen. Na het demonstratieproject wordt de bioreactor ingezet voor de 
reiniging van de scheidingsresiduen van land- en waterbodems in het 
algemeen. 

Het processchema voor deze demonstratie ziet er als volgt uit: 

fi]n puin (5%) I 
0ntwrt.rlWw- 

zware fractle 

gereinigd slib (40%) 

-c Invowstroom 
-m zandstroom 
-c slibstroom 
4 proceswater 

) - rbisirmtI1 concentraat p.) 

In de figuur zijn ook de verwachte vrachten droge stof weergegeven op basis 
van een gemiddelde korrelgrootteverdeling. gemaakt voorafgaand aan de 
demonstratie. van de baggerspecie uit de Petroleumhaven. 
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Resultaten 

Natte massa % d.s. Droge massa 
(*1.000 kg) 

6.559 47 3.103 

9 85 ‘) 8 

230 80 ‘1 184 

De verontreinigde baggerspecie is gescheiden in de producten afval, puin, 
grove fractie, concentraat, gereinigd zand en gereinigd slib. De verhoudingen 
tussen deze producten zijn weergegeven in tabel 1. De producten puin, grove 
fractie, concentraat en gereinigd slib zijn afgevoerd naar een deponie geschikt 
voor BAGA-materiaal. Het gereinigde zand is hergebruikt als categorie 1 
materiaal in ophogingen. 

Relatieve 
droge massa ’) 

1 O0 

0,23 

5,25 

Tabel 1 De verhoudingen van de verschillende productstromen 

35 

I) Overall massabalans 

50 ‘1 18 0,s 1 

1- sDecie (1 Puin (40 mm - 20 cm) 

Grove fractie 
(2 mm - 40 mm) 

Concentraat en lights 

Gereinigd zand 

Gereinigd slib 

Totaal berekende 
afvoer 

1 .O3 1 29,41 

3.505 

’) De relatieve droge massa is het aandeel in de deelstroom van de totale droge massa 

‘1 Deze droge-stofgehaltes zijn niet gemeten. De hier genoemde gehaltes zijn gebaseerd op 

3, Deze droge-stofgehaltes zijn gebaseerd op metingen van Tauw. Deze metingen zijn bindend 

uitgedrukt in gewichtspercentage. 

ervaringsgegevens van Heidemij Realisatie. 

voor de toetsing van de bestekseisen. 

De kwaliteit van de ingevoerde baggerspecie en de producten gereinigd zand 
en gereinigd slib is weergegeven in tabel 2. 
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Tabel 2 De kwaliteit van de ingevoerde baggerspecie en de gereinigde producten. De waarden, uitgezonderd 
het organische stofgehalte (% d.s.), zijn weergegeven in mgkg d.s. 

Component 

organische 
stof 

PAK 10 

minerale olie 

lood 

koper 

Productstroom 

baggerspecie 

concentratie uitloging I) 

18 n.v.t. 

47 1 0,56 

6.225 140 

142 < 0,l 

69 e 0,l 

gereinigd zand 

concentratie uitloging '1 

< 2  n.v.t. 

623 < 0,004 

30 0,62 

33 < 0,l 

11 c: 0,l 

1 )  De uitloogwaarden zijn bepaald met de cascadeproef met L k l O  (NEN 7340 en NEN 7343). 

gereinigd slib 

concentratie uitloging '1 

18 n.v.t. 

153 0,033 

5.429 293 

403 < 0,l 

176 e 0,l 

Afbraak PAK-totaal en olie 

De primaire doelstelling van het project is om te demonstreren dat het 
mogelijk is om op praktijkschaal organische verontreinigingen af te breken. 
De bulk van de verontreinigingen, circa 90%, is door middel van het schei- 
dingsproces afgescheiden in een verontreinigd slibproduct. Dit slibproduct is 
in de bioreactor behandeld. Het slibproduct bestaat uit de fractiedeeltjes 20 
pm. In de tabel 3 is het ongereinigde slibproduct met het gereinigde slibpro- 
duct vergeleken. 
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Tabel 3 Het ongereinigde en het gereinigde slibproduct 

PAK 10 samenstelling 

PAK 10 uitloging '1 

Minerale olie samenstelling 

Verontreinigd slib Gereinigd slib 
(mg/kg d.s-) (mgkg d.s.) 

85 1 170 

138 0,03 

1 1.424 4.100 

I Minerale olie uitloging '1 I 25 I 293 

'1 De uitloogwaarden zijn bepaald met de cascadeproef met L/S=lO (NEN 7340 en 
NEN 7343). 

De afbraak van PAK en olie is gevolgd door het totale PAK-gehalte en het 
oliegehalte te meten. Het gehalte aan PAK-totaal neemt af met ongeveer 80%. 
Olie degradeert met een verwijderingsrendement van circa 70%. Het resterende 
slibproduct loogt nog maar weinig uit. 

Vergelijken we de resultaten van deze demonstratie met de proefreiniging, dan 
blijkt dat de voorsmlbaarheid ten aanzien van de totale eindconcentratie en 
het afbraakpercentage hOOg: is. Hetzelfde geldt voor de uitlogingskarakteristie- 
ken. 

Afbraak individuele PAK 
Er zijn telkens tien individuele PAK bepaald. Het afbraakgedrag van deze 
individuele PAK is gemeten. Hieruit blijkt dat er onderscheid gemaakt kan 
worden in vier groepen: 
- Groep 1 bestaat uit naftaleen, fenanthreen en anthraceen. Deze groep 

breekt snel en meteen af met een hoog afbraakrendement van 97%. 
- Groep 2 bestaat uit fluorantheen, benzo(a)anthraceen en chryseen. Deze 

groep breekt langzamer af met een lager rendement van 78 - 94%. 
- Groep 3 bestaat uit benzo(k)fluorantheen en benzo(a)pyreen. Bij deze groep 

komt de afbraak laat op gang, de afbraak verloopt trager en de rendemen- 
ten liggen tussen de 36 en 67%. 

- Groep 4 bestaat uit benzo(ghi)peryleen en indeno( 123,cd)pyreen. Deze 
groep wordt niet afgebroken. 

PHhestek bdw/5108\eindmpport 
Reiniging van baggerspecie uit de Amsterdamse Petroleumhaven d.m.v. 

fysische scheiding en biodegradatie 

9 



De groepsindeling is ook terug te vinden in het molecuulgewicht of het aantal 
ringen. Het blijkt dat de afbraak van de PAK uit de groepen 1 en 2 zeer voor- 
spoedig gaat. De PAK uit groep 3 is redelijk af te breken, maar moeizamer 
dan de PAK uit de groepen 1 en 2. PAK uit de vierde groep breken moeilijk 
af. Uit aanvullend onderzoek is gebleken dat de oorzaak van het moeilijke 
afbreken de geringe beschikbaarheid van de PAK voor de micro-organismen 
is. 

Voorsmlling; van de afbraak van individuele PAK is moeilijk dan wel 
onmogelijk gebleken. Tijdens de proefreiniging (december 1995) is ten aanzien 
van enkele hogere PAK (benzo(a)pyreen, benzo(ghi)peryleen en 
indeno( 123,cd)pyreen) een veel betere afbraak gemeten. Voor enkele PAK 
(anthraceen, fluorantheen en benzo(a)anthraceen) is echter het tegengestelde 
beeld gevonden: voor deze PAK zijn de afbraakpercentages tijdens de 
demonstratie veel hoger. 

De groepsindeling en de afbraak van individuele PAK die tijdens de 
demonstratie zijn gesignaleerd, moet daarom beschouwd worden als een 
momentomame. De indeling en de afbraak geldt voor het slib dat tijdens de 
demonstratie is verwerkt. 

Afbraak minerale olie naar ketenlengte 
Olie wordt vaak weergegeven als totaalgehalte. De verdeling van het 
oliegehalte over de ketenlengtefracties geeft nuttige informatie over de afbraak 
als functie van de ketenlengte. Uit de afbraakresultaten blijkt dat het 
afbraakrendement kleiner wordt bij een grotere ketenlengte. 

De doelstelling, "demonstreren van de haalbaarheid van biologische reiniging 
van baggerspecie op praktijkschaal", is gehaald. De bestekseis dat minimaal 
50% van de vracht, aan zowel minerale olie als PAK, in de totale hoeveelheid 
baggerspecie door middel van biologische reiniging tot Amerikahaven- 
kwaliteit wordt gereinigd is niet gehaald. Dit komt doordat de afbraak van 
enkele individuele PAK is achtergebleven bij de verwachtingen. Voor het 
merendeel van de PAK en voor de minerale olie is de Amerikahavenkwaliteit 
wel gehaald. De resultaten tonen echter aan dat een aanzienlijke kwaliteitsver- 
betering mogelijk is en dat voor andere baggerspecies met andere karakte- 
ristieken een herbruikbare bouwstof kan worden verkregen. 

Er is tijdens de demonstratie een goed inzicht verkregen in de optimale keten 
voor de sanering van de Petroleumhaven. Hiermee is aan deze doelstelling van 
het project voldaan. 
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Verdere opscbaling systeem 

Het voor de demonstratie gebruikte systeem hebben we opgeschaald naar de 
situatie waarin 100.000 ton per jaar Petroleumhaven-specie wordt gereinigd. 
Voor de opgeschaalde situatie is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd op 
de volgende aspecten: 
- technische aspecten; 
- veiligheids- en gezondheidsaspecten; 
- proces- en productgebonden aspecten; 
- economische aspecten. 

Technische aspecten 
Het systeem dat voor deze demonstratie is gebruikt, wordt ingezet voor de 
reiniging van slibfracties van met olie en PAK verontreinigde land- en 
waterbodems. Daarmee is dus in feite al sprake van een opgeschaalde situatie. 
Om Petroleumhaven-specie te kunnen verwerken met een acceptabele 
capaciteit moet het huidige systeem (lees: de bioreactor) opgeschaald worden. 
Daarbij kan worden uitgegaan van hetzelfde concept. 

Veilinheids- en nezondheidsaspecten 
De VG-aspecten kunnen in de opgeschaalde situatie beheerst worden met 
beschikbare en bewezen technieken. Gerichte afzuiging en een eventuele 
reiniging van vrijkomende dampen vormt daarbij een belangrijk onderdeel. 

Proces- en productnebonden aspecten 
Eventuele negatieve procesgebonden effecten die zijn verbonden aan groot- 
schalige toepassing van de techniek, kunnen door reeds beschikbare tech- 
nieken of effectieve maatregelen worden beperkt tot een aanvaardbaar niveau, 
zodat aan de Nederlandse wet- en regelgeving kan worden voldaan. 

Voor PAK-totaal en minerale olie kunnen in de opgeschaalde situatie de 
resultaten uit de demonstratie worden gereproduceerd. Op detailniveau, met 
name ten aanzien van de afbraak van de individuele PAK kan alleen een 
voorspelling worden gedaan met ruime marges. 

Economische asuecten 
Dit project beoogt de technische toepasbaarheid van biotechnologische 
verwerking van baggerspecie te demonstreren. Hiertoe is een installatie 
ontworpen op praktijkschaal, 40.000 ton d.s. fijne fractie per jaar. Met de 
gegevens die uit dit project komen, is een kostenstudie gemaakt naar verdere 
opschaling van het voorgestelde proces voor Petroleumhaven-specie. 
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Hieruit blijkt dat voor de verwerking van 100.000 ton d.s. Petroleumhaven- 
specie (40% fijne delen in de baggerspecie, 8 dagen verblijftijd in de bio- 
reactor) per jaar de verwerkingskosten uitkomen op ca. f 96,- per ton d.s. 

Baggerspecies met andere karakteristieken (kleiner aandeel fijne fractie edof  
kortere benodigde verblijftijd in de bioreactor) kunnen ook met deze installatie 
worden verwerkt. Er kan voor deze typen baggerspecie een dubbele capaciteit 
worden verwerkt (200.000 ton d.s. per jaar). Hiervoor zijn slechts kleine 
aanpassingen aan de installatie noodzakelijk. De verwerkingskosten komen in 
deze situatie aanmerkelijk lager uit, circa f 58,- per ton d.s. baggerspecie. 
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1 Inleiding 

1.1 Achtergrond 

POSW stimuleert ontwikkelingen op het gebied van saneringstechnieken ten 
behoeve van de reiniging van waterbodems. Een belangrijk instrument hierbij 
is de uitvoering van demonstratieprojecten. Het laatste pilotproject van POSW 
behelst de demonstratie van biotechnologische reiniging van baggerspecie op 
praktijkschaal. Heidemij Realisatie is in mei 1996 geselecteerd om dit project 
uit te voeren. 

Voorafgaand aan het demonstratieproject liet POSW onderzoeken welke bag- 
gerspecies geschikt zijn voor het toepassen van biotechnologische verwerking 
op praktijkschaal. Uit deze onderzoeken is gebleken dat de specie uit de 
Petroleumhaven van Amsterdam, (sterk) verontreinigd met minerale olie en 
PAK. geschikt is voor het demonstratieproject. 

Voorafgaand aan de aanbesteding, in het najaar van 1995, zijn een drietal 
bedrijven, waaronder Heidemij, in staat gesteld een proefreiniging uit te 
voeren. Heidemij heeft deze proefreiniging uitgevoerd in een bioreactor met 
een inhoud van 45 m3. Het door Heidemij gekozen concept bleek goed te 
werken. Op basis van de proefreiniging en het 'Technisch plan Petroleum- 
haven' (april 1996) is Heidemij uiteindelijk in mei 1996 geselecteerd om het 
demonstratieproject uit te voeren. 

De demonstratie van de techniek heeft plaatsgevonden door een partij van 
3.000 ton d.s. ter verwerking aan te bieden. De doelstellingen van de 
demonstratie zijn: 
- demonstreren van de haalbaarheid van biologische reiniging van bagger- 

specie op praktijkschaal; 
- verkrijgen van inzicht in de optimale keten voor de sanering van de Petro- 

leumhaven. 

De bestekseisen van de demonstratie zijn: 
- minimaal 50%) van de vracht, aan zowel minerale olie als PAK, in de totale 

hoeveelheid baggerspecie moet door middel van een biologische techniek 
behandeld worden, waarbij de hoeveelheid baggerspecie die deze behande- 
ling ondergaat gereinigd wordt tot Amerikahaven-kwaliteit, 

- minimaal 80% van de totale massa droge stof dient te worden verwerkt. 

Voor dit demonstratieproject wordt het behalen van Amerikahaven-kwaliteit 
(zie bijlage 1) als toepasbaar gedefinieerd. De Amerikahaven-kwaliteit is 
echter een lagere als de geldende norm voor kwaliteit voor bouwstoffen 
(categorie 1 en 2). Voor andere baggerspecies dan de Petroleumhaven-specie 
zal het begrip toepasbaar veelal worden gedefinieerd als herbruikbaar als 
bouwstof (categorie 1 en 2). 
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Het project is beheerd aan de hand van een conventioneel bestek en het inge- 
diende technische plan van Heidemij. Het bestek beheert het project met name 
op de factoren tijd en kwaliteit van de eindproducten. Dit rapport is ge- 
schreven ten behoeve van het bestek BDW/S 108 van het Directoraat Generaal 
Rijkswaterstaat. 

. 

1.2 Opzet rapport 

Het rapport is opgebouwd uit vijf hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk is van 
inleidende aard en beschrijft de achtergrond van dit project. In hoofdstuk twee 
beschrijven we (de keuze van) de gebruikte technologie. Verder wordt 
ingegaan op het tijdpad en de wijze waarop het proces is gevolgd (monito- 
ring). In het derde hoofdstuk worden de resultaten van het project beschreven. 
In hoofdstuk vier wordt de haalbaarheid van de techniek voor grootschalige 
toepassing onderzocht op basis van milieuhygiënische- en economische 
effecten. Het rapport wordt afgesloten met conclusies. 
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2 Werkwijze en monitoring 

2.1 Gekozen methodiek 

Heidemij verricht al negen jaar onderzoek aan bodems die verontreinigd zijn 
met organische micro-verontreinigingen. Uit dit onderzoek is veel bekend 
geworden over de karakterisatie van de grondstof. Verontreinigde grond en 
baggerspecie kennen een bulkmatrix, die bestaat uit kwarts of zanddelen aan 
de ene kant en fijne klei-achtige en organische stof aan de andere kant. De 
zanddelen zijn grover erdof lichter dan de klei-achtige en organische delen. Bij 
organische micro-verontreinigingen blijkt dat de verdeling over deze twee 
fracties zo goed als volledig aan de fijne/organische kant zit. Dit betekent dat 
de zandfractie slechts een relatief laag gehalte aan verontreiniging kent, terwijl 
de fijne/organische fractie vrijwel alle verontreiniging bevat. 

Deze informatie over de karakterisatie heeft geleid tot het inzicht dat 
biotechnologische behandeling van dit soort afvalstoffen mogelijk is door het 
relatief schone zand af te scheiden. De resterende stroom fijne/organische 
deeltjes kan dan selectief aangepakt worden op biotechnologische wijze. Dit 
concept van scheiding en biotechnologische reiniging biedt uitzicht op een 
volledige/complete reiniging van de afvalstof. De verontreiniging wordt 
bovendien afgebroken in een medium dat relatief gemakkelijk te behandelen 
is als slurry. Fijne delen zijn immers beter te mengen in een reactor dan grove 
zanddelen. Operationele aspecten, zoals bezinking en slijtage, hebben minder 
negatieve gevolgen als het zand niet in een (bio)reactor hoeft. 

De bovenstaande beschouwing heeft aan de basis gestaan van de aanpak die 
Heidemij toepast voor het Petroleumhaven-project: concentreren van de 
verontreiniging in de fijne/organische fractie en vervolgens deze fractie in een 
bioreactor behandelen. 

Deze aanpak kreeg de naam FORTEO. FORTEO staat daarbij voor Fast 
Organic Removal TEChnology. Het FORTE--concept is, door middel van 
laboratoriumexperimenten en de proefreiniging (december 1995) uitgebreid 
beproefd op het Petroleumhaven-slib. Het FORTEOconcept staat schema- 
tisch weergegeven in figuur 2.1. 
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FORTEC@principe 

AL-" a . a - a  . a .  - I- slib 

Figuur 2.1 Net FORTEbprincipe. 

Opschaling bioreactor 
Het FORTECQ-proces gaat uit van concentratie van de verontreiniging in de 
fijiie/organische fractie. De grove zandfractie is al relatief schoon. De vereiste 
technieken oin deze fractie nog verder te reinigen zijn al operationeel en 
kunnen dus direct ingezet worden. De behandeling van de slibfractie in een 
bioreactor is wel nieuw. De doelstelling bij het gebruik van deze bioreactoren 
is om zo snel mogelijk de gewenste afbraak van de verontreinigingen te 
realiseren. De bioreactor is niet specifiek gekozen voor het Petroleumhaven- 
project. Heidemij is voornemens de slibfractie van land- en waterbodems in 
het algemeen met deze bioreactor te behandelen. 

2.2 Procesbeschrijving 

Voorafgaand aan de demonstratie heeft Heidemij een proefreiniging 
uitgevoerd in een bioreactor met een inhoud van 45 m3. Het principe of 
concept van de proefreiniging en demonstratie is gelijk. Voor beide is het 
FORTE@-proces toegepast. Het proces dat gebruikt is tijdens de proefrei- 
niging wijkt op sommige punten af van het in de demonstratie gekozen 
proces. In hoofdstuk 3.4: interpretatie resultaten, komen de verschillen tussen 
de proefreiniging en de demonstratie aan de orde. In dit hoofdstuk wordt het 
proces beschreven zoals het tijdens de demonstratie is gebruikt. 
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De uitvoering van het totale demonstratieproject behelst de volgende 
onderdelen: 
- baggeren en transport van de baggerspecie naar de verwerkingslocatie; 
- verwerking (scheiding en biotechnologische reiniging) van de verontreinigde 

baggerspecie. 

Baweren. tranmort en omlag 
Als grondstof voor de demonstratie dient 3.000 ton d.s. verontreinigde bagger- 
specie uit de Petroleumhaven te Amsterdam. Dit komt overeen met ongeveer 
5.000 m3. 

Het baggeren vindt plaats vanaf een drijvend ponton, voorzien van een 
hydraulische kraan met een zogenaamde milieugrijper. Er is binnen een 
oliekeerscherm gebaggerd met een zogenaamd DGPS-KART plaatsbepalings- 
systeem. 

De bagger wordt overgeslagen in langszij gelegen, gesloten beunbakken. De 
beunbakken worden vervolgens naar Moerdijk getransporteerd, alwaar 
overslag plaatsvindt in vrachtwagens, die het transport naar de verwer- 
kingslocatie van Heidemij in Moerdijk verzorgen. Op de verwerkingslocatie 
wordt de specie in depot gezet. 

Verwerking 
Verwerking vindt plaats door eerst voor te zeven op 20 cm en 40 mm. De 
doorval van de zeven (e 40 mm) dient als voeding voor de verwerkingsin- 
stallatie. 

Het gezeefde materiaal wordt door middel van natte zeving en hydrocyclonage 
gescheiden in een zandproduct en een slibproduct. Het relatief schone 
zandproduct wordt verder 'gepolished' met spiraalscheiding en flotatie. Het 
sterk verontreinigde slibproduct wordt aëroob behandeld in de bioreactor. De 
stappen zijn in figuur 2.2 schematisch weergegeven. In de figuur zijn ook de 
verwachte vrachten droge stof weergegeven op basis van een gemiddelde 
korrelgrootteverdeling, gemaakt voorafgaand aan de demonstratie, van de 
baggerspecie uit de Petroleumhaven. 
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Figuur 2.2 Processciieiiia van de reinigingsplant in Moerdijk met bioreactoren. 

Scheiding en zandDolishing 
Vanuit het depot wordt de voorgezeefde specie met een shovel naar een 
ponipbak gebracht. In de ponipbak wordt de specie enigszins verdund. De 
verdunde specie wordt vervolgens op de grove zeef gepompt, die is uitgerust 
met 2 nini dekken. De overloop van de natte zeef, de grove fractie, is sterk 
verontreinigd. De doorval van de grove zeef wordt in het onderdeel hydro- 
cyclonage gescheiden op 20 p i .  Het zandproduct van de cyclonage wordt 
gevoed aan het onderdeel dichtheidscheiding. In deze stap wordt het 'lichte' 
organische materiaal afgescheiden van de zandfractie. Vervolgens wordt de 
zandstroom door het onderdeel flotatie geleid. Na deze behandeling ontstaat 
een onder restricties herbruikbaar product (conform IPO-interimbeleid 1995.) 

Ontwatering en biodeeradatie 
De bovenloop van liet onderdeel hydrocyclonage bestaat uit materiaal < 20 
pi .  Alvorens deze stroom wordt gevoed aan de bioreactor, moet eerst het 
overtollige water worden verwijderd. Hiervoor gebruiken we een indikker en 
vervolgens een ontwateringstafel of een zeefbandpers. In beide ontwaterings- 
stappen is de toediening van polyelektrolyt vereist. Het slib van de ont- 
wateringstafel wordt opgevangen in voorraadvaten. 
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Vanuit de voorraadvaten wordt een continue stroom slib aan de eerste van de 
serie van vier bioreactoren gevoed. Het volume van de eerste tot en met de 
vierde bioreactor is 126, 120, 114 en 108 m3 respectievelijk. De reactoren zijn 
cilindrisch van vorm met een vlakke bodem. De luchtinbreng vindt plaats met 
behulp van een eenvoudige airblower. Het totaal geïnstalleerde reactorvolume 
bedraagt 468 m3. 
Vanuit de laatste bioreactor wordt het slib opgevangen in een voorraadvat 
van waaruit het slib tenslotte wordt gemengd met polyelektrolyt en mecha- 
nisch ontwaterd met een zeefbandpers, tot steekvast materiaal. 

2.3 Beheersing veiligheid, gezondheid en milieu 

Ter beheersing van de veiligheids- gezondheids- en milieu-aspecten is een 
zogenaamd veiligheids-, gezondheids- en milieuplan (VGM-plan) opgesteld. 
De uitwerking hiervan komt onder meer voort uit artikel 5 van het Bouw- 
procesbesluit Arbeidsomstandighedenwet, 3 augustus 1994, met daarbij in acht 
genomen de interpretatie van de wet- en regelgeving zoals die onder meer is 
aangegeven in de Publicatiebladen van de Inspectiedienst Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid (I-SZW) en de standaard UW-bepalingen 1995. 

Het doel van dit plan is het informeren van alle betrokken personen en 
instanties over de mogelijke gevaren voor de veiligheid, de gezondheid en het 
milieu als gevolg van de uitvoering van de werkzaamheden en bij te dragen 
aan een goede samenwerking tussen de uitvoerende partijen. 

Belangrijkste aandachtspunt ten aanzien van de gezondheid van de mede- 
werkers. is voor dit project het gevaar van opname van en contact met 
toxische stoffen. In het VGM-plan is veel aandacht besteed aan concrete 
maatregelen, zoals goede voorlichting, toepassen van het juiste materieel en 
gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. 

2.4 Tijdschema 

Er zijn twee aspecten die de planning van deze demonstratie in belangrijke 
mate beinvloeden. In de eerste plaats is dit de benutting van de installatie 
tijdens de proef. De onderdelen scheiding en biodegradatie zijn qua capaciteit 
niet op elkaar afgestemd. Zo heeft het onderdeel scheiding een veel hogere 
capaciteit dan het onderdeel biodegradatie. 
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In de tweede plaats wordt de planning beïnvloed door de grootte van de 
demonstratie zelf; er is sprake van drie fasen in de planning van de verwer- 
king: 

Batchfase 
Aan het begin van de proef zijn de reactoren leeg. De batchfase begint dus 
met een scheidingscharge om de bioreactoren te vullen. Nadat de reactoren 
gevuld zijn met ontwaterd slib, start de beluchting van de tanks. Op het 
moment dat de reinigingseisen zijn gehaald voor minerale olie en PAK 
wordt de eerste reactor continu gevoed met vers slib. Daarmee begint de 
continufase. 
Continufase 
De continufase begint op het moment dat de eerste reactor wordt gevoed 
met vers slib. Na verloop van tijd zal het systeem stationair draaien, dat wil 
zeggen dat de concentraties verontreinigingen in de reactoren stabiel zijn. 
Als liet laatste slib in de eerste reactor is gepompt begint de afbouwfase. 
Afbouwfase 
De afbouwfase duurt voort, totdat al het slib aan de reinigingseisen voldoet. 
Het systeem wordt dan ineens leeggeperst. 

In figuur 2.3 zijn de verschillende fasen in een tijdbalk gezet. Dit is de oor- 
spronkelijke planning voor aanvang van het demonstratieproject. 

batchfase continufase afbouwfase 

i 
I 

i 
I 

Figuur 2.3 De verschillende fases tijdens de demonstratie. 
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2.5 Monitoring proces 

Het doel van de monitoring is een zo getrouw mogelijk beeld scheppen van 
de massabalans, de verontreinigingsbalans en de afbraak in de bioreactoren. 
De monitoring is door zowel Heidemij als POSW uitgevoerd. De monitoring 
uitgevoerd door de POSW is bepalend voor de bestekscontrole. 

De massabalans bepalen we door de aangevoerde specie zowel als alle deel- 
en productstromen te wegen op de weegbrug. De verontreinigingsbalans 
stellen we op aan de hand van analyses van het laboratorium. De afbraak in 
de bioreactoren wordt bepaald door de concentraties in de tijd te volgen. 
Bij elke scheidingscharge is per ploeg een mengmonster van de zandstroom 
gemaakt en geanalyseerd. De afbraak in de bioreactoren is zeer intensief 
gevolgd. In de eerste paar weken van de batch- en continufase zijn de 
bioreactoren dagelijks bemonsterd. Na verloop van tijd is de monsterfre- 
quentie teruggebracht. 

Voor de beoordeling van de kwaliteitsverbetering door de biotechnologische 
behandeling wordt de toxiciteit en de uitloging in het slibproduct gemeten. 

In dit rapport wordt gebruik gemaakt van de analyses van Tauw Milieu (op- 
drachtgever POSW) en EnviroLab (opdrachtgever Heidemij). Primair wordt 
gebruik gemaakt van de analyses van EnviroLab. Deze analyses worden, waar 
dat extra informatie oplevert of informatie ontbreekt, aangevuld met 
resultaten van Tauw Milieu. Wanneer gebruik is gemaakt van de resultaten 
van Tauw Milieu staat dat vermeld. De keuze voor de analyses van 
EnviroLab is ingegeven door de veel intensievere monitoring die door de 
Heidemij is uitgevoerd. 
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3 Resultaten 

3.1 Inleiding en korte chronologie 

In dit hoofdstuk zetten we de resultaten van de demonstratie uiteen. Gezien 
de grote hoeveelheid gegevens die dit project heeft opgeleverd, zullen we eerst 
een korte chronologie geven van de verwerking. 

In figuur 3.1 is het werkelijke tijdsverloop van de biotechnologische verwer- 
king van de slibfractie weergegeven. In de figuur zijn de scheidingscharges niet 
aangegeven. 

Figuur 3.1 I-let werkelijke tijdsverloop van de biotechnologische verwerking van het slib in 
relatie tot de ingevoerde hoeveelheid slib, 
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Baggeren en tranmort 
De baggerwerkzaamheden zijn uitgevoerd van week 36 tot en met week 38 
1996. Er is gebaggerd met een zogenaamd DGPS-KART plaatsbepalings- 
systeem om aan de nauwkeurigheidseisen te voldoen die in het bestek zijn 
gesteld: X- en Y-richting f 1,00 meter (95% 2 sigma) en Z-richting k 0,20 
meter (95% 2 sigma). Uit vergelijking tussen de inpeiling en de uitpeiling blijkt 
dat met dit systeem de gewenste nauwkeurigheden kunnen worden gehaald. 

In de aanloop en tijdens het baggerwerk is uitdrukkelijk stilgestaan bij de 
veiligheids-, gezondheids- en milieurisico’s. Deze aspecten zijn tijdens de 
uitvoering meegevallen. Het bleek dat de effecten het sterkst konden worden 
gestuurd door de wijze van baggeren: door rustig en behoedzaam te baggeren 
zijn de milieueffecten tot een minimum gereduceerd. Oliedrijflagen hebben zich 
nauwelijks voorgedaan buiten het ingerichte keerscherm en de concentraties 
schadelijke dampen hebben de MAC-waarde nergens overschreden. 

Het transport van de specie heeft plaatsgevonden in een vijftal beunschepen, 
waarin per beun ongeveer 1.000 ton natte baggerspecie is vervoerd. 

Scheiding 
Globaal kunnen we stellen dat de basisscheiding van de specie goed verliep. 
De verpomping van de specie in de installatie gaf, tengevolge van de 
aanwezigheid van grove fractie, incidenteel problemen. Hierdoor heeft met 
name het onderdeel flotatie niet optimaal gerendeerd. Toch is voor het 
zandproduct steeds probleemloos IPO-kwaliteit (categorie 1) gehaald. Het 
tijdsverloop is primair beïnvloed door de biotechnologische behandeling van 
de slibfractie. 

BiodeSradatie 
Batchfase 
Tijdens de eerste scheiding, die op zich goed verliep, viel op dat het gewenste 
droge-stofgehalte (30%) in de bioreactoren met de ontwateringstafel niet kon 
worden gehaald. Het slib ontwatert slechter dan tijdens de proefreiniging 
(december 1995). De oorzaak hiervan is niet gevonden. Het probleem is 
opgelost door een gedeelte van het slib te persen in plaats van te ontwateren. 
Uit voorgaand onderzoek met Petroleumhaven-slib was bekend dat er 
schuimvorming zou kunnen optreden. Aan het begin van de batchfase 
ontstond er een moeilijk te bestrijden schuimlaag. Tijdens een korte onder- 
breking van de beluchting is het schuimprobleem structureel opgelost. Door 
het droge-stofgehalte van het slib te verhogen tot boven de 16% wordt er 
minder en instabieler schuim gevormd. 
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De afbraak tijdens de batchfase laat een zeer bemoedigend beeld zien. De 
afbraak van enkele hogere PAK blijft echter uit en daardoor worden de in het 
bestek gestelde normen niet gehaald. Dit alles zeer in tegenstelling tot de 
uitgevoerde proefreiniging. Daarom hebben we besloten eerst de oorzaak 
hiervan te achterhalen alvorens de continu-fase te starten. Dit heeft tot een 
vertraging van minimaal 3 weken geleid. Er zijn een aantal experimenten 
uitgevoerd die met name gericht zijn op de overeenkomsten en verschillen 
tussen de uitgevoerde proefreiniging en de demonstratie. Dit leverde als 
belangrijkste conclusie op dat de slechte afbraak van de hogere PAK 
veroorzaakt wordt door de geringe beschikbaarheid voor de micro-organis- 
men. 

Na het verdere onderzoek is besloten de continu-fase te gaan starten op 30 
oktober 1996. 

Continufase 
Het eerste deel van de continufase heeft tweeënvijftig dagen geduurd. Na dag 
15 heeft zes dagen geen invoer van slib plaatsgevonden vanwege storingen ten 
aanzien van de zuurstofvoorziening in de bioreactor. Nadat dit probleem is 
opgelost. hebben we de continufase voortgezet op dag 21 totdat op dag 79 (22 
december 1996) de strenge vorst ons heeft gedwongen tot het tijdelijk stilzetten 
van de installatie. Op 17 februari 1997 zijn we opnieuw gestart met de 
verwerking van het slib. Op 10 maart 1997 is het laatste slib in de bioreactor 
ingevoerd. 

Afbouw fase 
De afbouwfase is op 10 maart begonnen, nadat het laatste slib in de 
bioreactoren is ingevoerd. In deze fase, die 15 dagen heeft geduurd, is gewacht 
tot het slib in alle bioreactoren de eindwaardes heeft bereikt. Op 26 maart is 
gestart met het leegpersen van de bioreactoren. 

3.2 Resultaten demonstratie (kwantitatief) 

3.2.1 Resultaten baggeren 

De specie is gebaggerd binnen het baggervak en volgens de ontgravings- 
profielen zoals aangegeven in het bestek. De gebaggerde specie is in vijf 
beunbakken naar de verwerkingslocatie van Heidemij in Moerdijk getrans- 
porteerd. In totaliteit is er 3.103 ton d.s. gebaggerd ten behoeve van het 
demonstratieproject. Het baggervak herbergde voldoende specie voor de 
uitvoering van de demonstratie. 
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Van alle vijf schepen is een mengmonster geanalyseerd. De resultaten zijn 
weergegeven in tabel 3.1 (zie ook bijlage 2). 

, 
Minerale PAK 10 Zand 
olie (20 km - 

2 "1 

6.700 420 60,5 
(6.267) (413) 

7.500 650 62,7 
(6.633) (730) 

(9.133) (550) 

(6.667) (580) 

(4.900) (365) 

6.900 390 56,8 

4.300 460 66,6 

4.600 350 66,6 

Tabel 3.1 De concentraties PAK en minerale olie (mg/kg d.s.) en de fractieverdeling (gew. %) 
in de baggerspecie 

Schip 1 
(658 ton d.s.) 

Schip 2 
(81 1 ton d.s.) 

Schip 3 
(752 ton d.s.) 

Schip 4 
(657 ton ds.) 

Schip 5 
(225 ton d.s.) 

Gemiddeld 

Grove 
fractie (< 20 m) 

37,2 

o I 33,4 

I 3717 

() Tussen haakjes staan de gemiddelde waarden gebaseerd op de resultaten van Tauw weergege 
ven (zie bijlage 11). 

De verontreinigde baggerspecie wordt als representatief beschouwd voor de 
gehele Petroleumhaven. De gemiddelde PAK- en minerale-olieconcentraties 
vallen bij Tauw iets hoger uit dan bij Envirolab. 
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3.2.2 Resultaten scheiding 

’ Invoer scheidingsinstallatie 
I< 40 mm) n=13 

De specie is eerst voorgezeefd op respectievelijk 20 cm en 40 mm. Het materi- 
aal < 40 mm is vervolgens ingevoerd in de scheidingsinstallatie. De gemiddel- 
de resultaten van de scheiding zijn weergegeven in tabel 3.2 (bijlage 3). 

’ PAK 10 
(mg/kg d.s.1 

535 
(66 1 ) 

(9894) 

5,4 
(594) 

85 1 
( 1.7 1 O) 

Tabel 3.2 Resultaten monitoring scheidingsproces 

Olie organische 
(m&g d.s.1 stof 

(% d.s.) 

5.623 10 
(5.474)” (9) 

(992) (3) 

29 < 2  
(47) (< 1) 

1 1.424 18 
(1 4.643)’) (20) 

Ongereinigd zand 
(na hydrocycionage) 
I >  20 llm) 

~ ~ ~~~~~ 

Gereinigd zand (na flotatie) 
(> 20 pm) n=32 

Ongereinigd slibproduct 
(na hydrocyclonage) 
(< 20 sm) n=29 

() Tussen haakjes staan de gemiddelde waarden gebaseerd op de resultaten van Tauw 
weergegeven (zie bijlage 11). 

’1 De olieconcentratie valt laag uit. Uit de monitoring van de bioreactor is gebleken dat de 
olieconcentratie aanvankelijk nog stijgt. De werkelijke olieconcentratie is ongeveer factor 1,5 
hoger. 

Uit tabel 3.2 blijkt duidelijk het FORTE--principe: door middel van 
zandafscheiding worden de verontreinigingen geconcentreerd in de fijne 
fractie. Daarnaast blijkt uit de tabel dat een flotatiestap absoluut noodzakelijk 
is, teneinde het afgescheiden zandproduct afdoende te reinigen. 
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3.2.3 

3.2.3.1 

3.2.3.2 

Resultaten biotechnologische degradatie 

Inleiding 

De resultaten van de biotechnologische degradatie worden beschreven in een 
gedeelte batchfase (3.2.2.2), een gedeelte continufase (3.2.2.3) en een gedeelte 
afbouwfase (3.2.2.4). De hoofdstukken zijn gelijk opgebouwd: eerst worden 
overall-resultaten gegeven in de tijd van de componenten minerale olie en 
PAK. Vervolgens zullen we de afbraak van de individuele componenten nader 
beschouwen (individuele PAK en minerale olieketenlengtes). 

Resultaten batchfase 

De batchfase is op 19 september 1996 gestart en op 30 oktober 1996 
beëindigd met het starten van de continu-invoer van slib. De totale duur van 
de batchfase bedraagt dus tweeënveertig dagen. De reactoren zijn negen- 
endertig dagen belucht geweest. De tijd dat de reactoren werkelijk zijn belucht, 
wordt steeds gebruikt in de grafieken en tabellen in zowel de tekst als de 
betreffende bijlage. 

Het verloop van de gemiddelde PAK en minerale olieconcentraties is 
weergegeven in figuur 3.2 en 3.3 (de concentraties staan weergegeven in bijlage 
4). Er is gekozen om de gemiddelde concentraties weer te geven, omdat de 
vier bioreactoren onder dezelfde omstandigheden zijn bedreven. In bijlage 4 
staan de gemiddelde analyseresultaten en de spreiding weergeven. 
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Figuur 3.2 De gemiddelde concentraties PAK tijdens de batchfase. 
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Figuur 3.3 De gemiddelde concentraties minerale olie tijdens de batchfase. 
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PAK-afbraak 
De PAK-afbraak komt meteen na 1 dag op gang, op dag 2 is al een kwart 
van de PAK afgebroken. Op dag 9 is de eindconcentratie vrijwel bereikt en 
vindt er bijna geen afbraak meer plaats. Tijdens de rest van de batchfase 
schommelen de gemiddelde PAK-concentraties tussen de 95 en 245 mg/kg d.s.. 
Deze variatie wordt veroorzaakt door de spreiding in analyseresultaten van 
het laboratorium. Dit is een algemeen voorkomend probleem bij de analyse 
van PAK in een bodemmatrix, vooral bij slibmonsters. De afbraakpercentages 
voor totaal PAK schommelen na dag 8 tussen 80 en 90%. 

De begin- en eindconcentraties van de individuele PAK (concentraties op dag 
33) en de rendementen zijn weergegeven in figuur 3.4 en 3.5. 
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Figuur 3.4 De begin-en eindconcentraties van de individuele PAK tijdens de batchfase 
(NAF=naftaleen, FEN=fenanthreen, ANT=anthraceen, FLU=fluorantheen, 
BAA=benzo(a)anthraceen, CHRY=chryseen, BKF=benzo(k)fluorantheen, 
BAP=benzo(a)pyreen,BGHIP=benzo(ghi )peryldeno(  123,cd)pyreen). 
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Figuur 3.4 De beginen eindconcentraties van de individuele PAK tijdens de batchfase 
(NAF=naftaleen, FENZfenanthreen, ANT=anthraceen, FLU=fluorantheen, 
BAA=benzo(a)anthraceen, CHRY=chryseen, BKF=benzo(k)fluorantheen, 
BAP=benzo(a)pyreen,BGHIP=benzo(ghi )peryldeno(  123 ,cd)pyreen). 

Uit figuur 3.4 en 3.5 blijkt dat er een groot verschil is tussen de individuele 
PAK wat betreft het rendement, de afbraaksnelheid en de eindconcentraties. 
Dag 33, de laatste dag van de batchfase dat alle bioreactoren tegelijk zijn 
bemonsterd. is als representatief genomen voor de eindconcentratie tijdens de 
batchfase. Voor de individuele PAK geldt dat de afbraak van de hogere PAK 
later op gang komt dan de afbraak van de lagere PAK. Voor de lagere PAK 
worden ook hogere rendementen en afbraaksnelheden behaald dan voor de 
hogere PAK. 

In figuur 3.6 t/m 3.9 is het rendement van de individuele PAK tegen de tijd 
uitgezet . 

Pwbestek bdw/5108\eindrapport 
Reiniging van baggerspecie uit de Amsterdamse Petroleumhaven d.m.v. 

fysische scheiding en biodegradatie 

31 



o s In IS 2n 3n w 
uM*1 ELlWnE WZN 

*UF +FEN -Am 

Figuur 3.6. 

o I ,IC i s  2" 25 ?O 3 
M M  FELlMIE M N  

+ b F  +WIP 

Figuur 3.8 

- 1 M l  ' ' ' ' ' ' ' 
O S I 0  15 20 25 x) 31 

M N  ELWIT€ DvHl 

+&nip +tm 

Figuur 3.9 

Figuur 3.6 t/m 3.9 Verloop van de rendementen van de individuele PAK tijdens de batchfase 
(NAF=naftaleen, FEN=fenanthreen, ANT=anthraceen, FLU=fluoran- 
theen,BAA=benzo(a)an thraceen,CHRY =chryseen,BKF= benzo(k)fluoran- 
theen, BAP=benzo(a)pyreen, BGHIP=benzo(ghi)peryleen en IND=inde- 
no( 123,cd)pyreen). 

Uit figuur 3.6 t/m 3.9 kunnen we opmaken dat de individuele PAK in vier 
groepen kunnen worden verdeeld. 

Voor de eerste groep (naftaleen, fenthreen en anthraceen) geldt dat de afbraak 
meteen op gang komt, na vijf dagen is voltooid en de rendementen hoog zijn 
(95 - 97%"). 
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Bij de tweede groep (fluorantheen, benzo(a)anthraceen en chryseen) vindt de 
afbraak grotendeels plaats tussen dag 3 en 10 en zijn de rendementen lager 
(78 - 94'%,). 

Voor de derde groep (benzo(k)fluorantheen en benzo(a)pyreen) geldt dat de 
afbraak nog later (na dag 5 )  op gang komt, de afbraak langer (zeker tot dag 
20) doorgaat en de rendementen weer lager zijn (67 en 36% respectievelijk). 

De laatste groep bestaat uit twee PAK (benzo(ghi)peryleen en inde- 
no( 123,cd)pyreen, deze PAK worden niet afgebroken. 

Minerale olie-afbraak 
Uit figuur 3.3 blijkt dat de minerale olieconcentratie na dag O (12.200 mg/kg 
d.s) eerst omhoog gaat (18.250 mgkg d.s. op dag 1). Deze stijging van 
minerale-olieconcentraties in bioreactoren is een verschijnsel dat bij onderzoek 
naar afbraak van minerale olie in bioreactoren vaak wordt gevonden. 
Blijkbaar wordt het rendement van de olie-extractie in het laboratorium 
verhoogd na een kort verblijf in bioreactoren. De concentratie die op dag 1 
wordt gevonden, is waarschijnlijk een realistischer waarde dan de begincon- 
centratie. Dit effect wordt waargenomen door zowel Envirolab als Tauw in 
bijna alle bioreactoren. Bij het berekenen van de rendementen is dan ook de 
concentratie van dag 1 als beginconcentratie genomen. De afbraak komt hier 
later op gang dan bij de totaal PAK-concentraties. Het grootste gedeelte van 
de olie-afbraak vindt plaats tussen dag 5 en 18. De concentratie is dan van 
18.250 mgkg d.s. naar 4.050 mgkg d.s. gezakt. De rendementen na dag 18 
schommelen tussen 65 en 78%. 
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In figuur 3.10 zijn de rendementen en eindconcentraties van minerale olie 
gedetailleerd naar ketenlengte. 
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Figuur 3.10 De begin- en eindconcentraties en de rendementen van de fracties olie 
tijdens de batchfase. 

Uit figuur 3.10 blijkt dat de rendementen en eindconcentraties van de verschil- 
lende fracties olie afhankelijk zijn van de ketenlengte. Het rendement is hoger 
naarmate de keten korter is. 
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Het verloop van de rendementen van de vier verschillende fracties olie is 
weergegeven in figuur 3.1 1. 

I d 

Figuur 3.1 1 

O 5 I@ 15 20 25 i 0  35 
AANTAL EELUCHTE DAGEN 

+ f r a c t i e  C7@-C12 A f r e c t i e  C I Z - C Z Z  

,fractie C22-C30 +fractie C30-C40 

Het verloop van de rendementen van de fracties olie tijdens de batchfase. 

Uit figuur 3.1 1 blijkt dat er geen verschil is in het verloop van de afbraak van 
de verschillende fracties olie. 

3.2.3.3 Resultaten continufase 

In figuur 3.12 is de gemiddelde invoersnelheid van het slib weergegeven tijdens 
de continufase. 
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Figuur 3.12 De gemiddelde invoersnelheid van het slib tijdens de continufase. 

Uit figuur 3.12 blijkt dat het debiet van de invoer tijdens de continufase 
varieert. 

De PAK- en minerale-olie-afbraak tijdens de continufase, kunnen ter verge- 
lijking met de batchfase slechts additionele informatie opleveren als er sprake 
is van een ruime periode, waarbij de bioreactor gevoed wordt met een 
constant debiet. Alleen dan kan het systeem zich stabiliseren, dat wil zeggen 
dat de concentraties verontreinigingen in de reactor gelijk blijven. Daarom 
beschrijven we de continufase tussen dag 22 (21 november 1996) en dag 53 
(23 december 1996). De gemiddelde totale verblijftijd van het slib in de vier 
bioreactoren in deze periode bedroeg 10 dagen. 

In figuur 3.13 en 3.14 zijn de PAK- en olieconcentraties in de vier reactoren 
weergegeven (de PAK- en minerale-olieconcentraties van de gehele continufase 
zijn weergegeven in bijlage 5) .  
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Figuur 3.13 De concentraties PAK in de vier bioreactoren gedurende een stationaire 
periode (21/11/96 t/m 23/12/96) tijdens de continufase. 
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Figuur 3.14 De concentraties minerale olie in de vier bioreactoren gedurende een 
stationaire periode (21/11/96 t/m 23/12/96) tijdens de continufase. 

PAK-afbraak 
Uit figuur 3.13 blijkt dat na het hervatten van de invoer de concentraties in 
de eerste bioreactor als eerste gaan stijgen. In alle reactoren stabiliseren de 
concentraties zich na verloop van tijd. 
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Vergeleken met de invoer wordt ongeveer 50 - 60% van de totaal PAK in de 
eerste bioreactor verwijderd. 
Na de tweede bioreactor is de concentratie PAK ongeveer 80% gedaald na 
een verblijftijd van vijf dagen. In de laatste twee bioreactoren vindt geen 
noemenswaardige afbraak meer plaats. In de laatste bioreactor zijn de PAK- 
concentraties gestabiliseerd rond 150 mglkg d.s., gelijk aan het eind van de 
batchfase. Uit de PAK-concentraties van de laatste twee bioreactoren blijkt, 
dat de gehanteerde verblijftijd (tien dagen) lang genoeg is voor de maximale 
PAK-afbraak die met dit slib onder deze omstandigheden mogelijk is. 

In figuur 3.15 worden de Concentraties van de individuele PAK tijdens de 
continufase en batchfase met elkaar vergeleken. 

35 , 
30 

i5 

15 

10 

5 

NAF A N I  BAA BKF EGHIP 
FEN FLU CHRY BAP I ND 

CONTI NUFASE PATCHFASE 

Figuur 3.15 Vergelijking van de eindconcentraties individuele PAK tijdens het eind van 
de stationaire (21/11/96 t/m 23/12/96) van de continufase met de eindcon- 
centraties tijdens de batchfase (NAF=naftaleen, FEN=fenanthreen, 
ANT=anthraceen, FLU=fluorantheen, BAA=benzo(a)anthraceen, 
CHRY=chryseen, BKF=benzo(k)fluorantheen, BAP=benzo(a)pyreen, 
BGHIP=benzo(ghi)peryleen en IND=indeno( 123 ,cd)pyreen). 

Na het hervatten van de invoer op 21 november 1996 worden er voor bijna 
elke individuele PAK min of meer stabiele concentraties bereikt in de verschil- 
lende bioreactoren. Door de concentraties van de individuele PAK in reactor 
4 aan het eind van de stationaire situatie te vergelijken met de concentraties 
aan het eind van de batchfase, kan de afbraak goed beoordeeld worden. Uit 
figuur 3.15 blijkt dat bijna alle concentraties tijdens de batch- en continufase 
aan elkaar gelijk zijn. 
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In dit gedeelte van de continufase worden dus de maximale rendementen 
behaald die met dit slib en deze receptuur mogelijk zijn. 

In figuur 3.16 is het verloop van de rendementen van de individuele PAK aan 
het eind van de stationaire periode in de verschillende bioreactoren weergege- 
ven. 
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Figuur 3.16 Het verloop van de gemiddelde rendementen van de individuele PAK in 
de vier bioreactoren aan het eind van de stationaire situatie (21/11/96 t" 
2311 2/96) (NAFZnaftaleen, FENZfenanthreen, ANT=anthraceen, FLU=fl- 
uorantheen, BAA=benzo(a)anthraceen, CHRYxhryseen, BKF=ben- 
zo(k)fluorantheen, BAP=benzo(a)pyreen, BGHIP=benzo(ghi)peryleen en 
IND=indeno( 123,cd)pyreen) 

Uit figuur 3.16 blijkt dat ook in de continufase een onderscheid gemaakt kan 
worden in vier groepen PAK. De eerste groep (naftaleen, fenanthreen en 
anthraceen) wordt grotendeels in de eerste bioreactor afgebroken en na de 
tweede bioreactor is de afbraak voltooid. Voor de tweede groep (fluorantheen, 
benzo(a)anthraceen en chryseen) geldt, dat de afbraak grotendeels in de 
tweede bioreactor plaatsvindt en na de derde reactor is voltooid. De derde 
groep (benzo(k)fluorantheen en benzo(a)pyreen) wordt grotendeels in de 
tweede en de derde reactor afgebroken en de afbraak wordt voltooid in de 
vierde bioreactor. De laatste twee PAK (benzo(ghLpery1een en indeno( 123- 
cd)pyreen) worden niet afgebroken. De derde groep is beperkend bij het 
verlagen van de verblijftijd. Voor deze groep is een verblijftijd van minimaal 
acht dagen noodzakelijk. 
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Minerale olie-afbraak 
Uit figuur 3.14 blijkt dat het verloop van de minerale olieconcentraties in de 
verschillende reactoren grillig is. Het is duidelijk dat de concentraties van 
reactor 1 naar reactor 4 sterk dalen. Het grillige verloop neemt af van reactor 
1 naar reactor 4. De concentraties in de eerste bioreactor zijn bijna gelijk aan 
de concentraties in de invoer (zie bijlage 5).  Dit wil niet zeggen dat er geen 
afbraak van olie in de eerste bioreactor plaatsvindt. De verwachting is dat net, 
als tijdens de batchfase, de hoeveelheid gemeten olie wordt verhoogd na een 
verblijftijd van een dag in de eerste bioreactor. 

In figuur 3.17 zijn de concentraties van vier verschillende fracties minerale olie 
tijdens de batch- en continufase met elkaar vergeleken. 

C l O - c 1 2  c 1 2 - c 2 2  C22-C30 C30-C40  
FRACT I E 

CONTI WFASE B B A T C H F P ~ S E  

Figuur 3.17 Vergelijking van de gemiddelde eindconcentraties van de verschillende 
fracties olie tijdens het eind van de stationaire situatie (21/11/96 t/m 
23/12/96) van de continufase met de eindconcentraties tijdens de batchfase. 

Uit figuur 3.17 blijkt dat de concentraties van de verschillende fracties olie in 
reactor 4 gelijk zijn aan de eindconcentraties van de batchfase. Tijdens het 
eind van deze periode van de continufase worden dus de maximale rendemen- 
ten behaald. 
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In figuur 3.18 zijn de rendementen van de verschillende fracties olie in de vier 
bioreactoren weergegeven. 
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Figuur 3.18 Het verloop van de gemiddelde rendementen van de verschillende fracties 
olie in de vier bioreactoren aan het eind van de stationaire situatie 
(214 1/96 t/m 23/12/96) tijdens de continufase. 

Uit figuur 3.18 blijkt dat de rendementen van de fracties C22 - C30 en C30 - 
C40 erg laag zijn in reactor 4. Dit komt door de lage invoerconcentraties voor 
deze fracties die worden gemeten. Bij de afbraak van minerale olie levert de 
laatste bioreactor (in tegenstelling tot de afbraak van PAK) nog een 
aanzienlijke bijdrage. 

3.2.3.4 Resultaten afbouwfase 

De afbouwfase is op 10 maart 1997 gestart nadat de laatste hoeveelheid slib 
in de bioreactoren is ingevoerd. Op 25 maart 1997 is de beluchting gestopt 
waarna de reactoren reactoren zijn leeggeperst. Bioreactor 4 is op 23 maart 
1997 leeggeperst. 

Het verloop van de PAK- en minerale-olieconcentraties is weergegeven in 
figuur 3.19 en 3.20 (de concentraties staan weergegeven in bijlage 6). 

~ ~~ ~~~~~ ~ ~ ~~~ ~ 

PWbestek bdwl5108eindrapport 
Reiniging van baggerspecie uit de Amsterdamse Petroleumhaven d.m.v. 

fysische scheiding en biodegradatie 

41 

. ___I- ~ . ... 



150 

UI a00 

O 
X 

i 

t 

~~ 

O 5 10 15 
AANTAL DAGEN NA START AFBOUWFASE 

0 REACTOR 1 x REACTOR 2 3 REACTOR 3 + REACTOR 4 

20 

Figuur 3.19 De concentraties PAK in de vier bioreactoren tijdens de afbouwfase. 
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Figuur 3.20 De concentraties minerale olie in de vier bioreactoren tijdens de afbouwfa- 
se. 
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PAK-afbraak 
Na 7 dagen zijn in alle bioreactoren de eindconcentraties PAK bereikt. Deze 
concentraties zijn gelijk aan de bereikte eindconcentraties tijdens de batchfase. 
Er zijn geen veranderingen meer opgetreden in de afbraak van de individuele 
PAK in vergelijking met de voorgaande fases. 

Minerale olie-afbraak 
Tijdens de eerste 7 dagen in de afbouwfase dalen de concentraties minerale 
olie in de 4 bioreactoren naar de eindconcentraties. De eindconcentraties 
komen overeen met de concentraties aan het eind van de batchfase. De 
eindconcentraties van de verschillende fracties olie zijn ook gelijk aan de 
eindconcentraties tijdens de batchfase. 

3.3 Overall balansen 

3.3.1 Massabalans 

De aangevoerde specie uit de Petroleumhaven, alsmede de productstromen, 
zijn op een weegbrug gewogen. In de tabel 3.3 zijn de totalen van deze 
wegingen opgenomen en verwerkt tot een droge-stofbalans. 
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Tabel 3.3 De verhoudingen van de verschillende productstromen 

I 
Relatieve 
droge massa ') 

100 
0,23 

Overall massabalans 

voerde suecie 

Puin (40 IIXXI - 20 a) 

Natte massa YO d.s. Droge massa 
(* 1'.000 kg) 

6.559 47 3.103 

9 85 2, 8 

Gereinigd slib I 3.283 I 31 3, I 1.031 

Grove fractie 
(2 IMI - 40 IMI) 

230 80 2, 184 

Concentraat en lights 

Gereinigd zand 

35 50 *) 18 

2.399 94 3, 2.264 

5,25 

Totaal berekende 
afvoer 

031 

5.956 n.v.t. 3.505 

64,58 

29,41 

1 O0 

'1 De relatieve droge massa is het aandeel in de deelstroom van de totale droge massa 

2) Deze droge-stofgehaltes zijn niet gemeten. De hier genoemde gehaltes zijn gebaseerd op 

3, Deze droge-stofgehaltes zijn gebaseerd op metingen van Tauw. Deze metingen zijn bindend 

uitgedrukt in gewichtspercentage. 

ervaringsgegevens van Heidemij Realisatie. 

voor de toetsing van de bestekseisen. 

Uit tabel 3.3 blijkt dat verreweg het grootste gedeelte (65%) van de ingevoerde 
baggerspecie als gereinigd zand de verwerkingsinstallatie verlaat. De 
hoeveelheid slib is 30% van de berekende totale afvoer. De totale droge massa 
van de afgevoerde productstromen (3.505 ton) is groter dan de droge massa 
van de aangevoerde specie (3.103 ton). 

3.3.2 Verontreinigingenbalans 

De verontreinigingenbalans voor PAK en minerale olie stellen we op aan de 
hand van drie producten: aangevoerde baggerspecie, gereinigd zand en 
ongereinigd slib. In tabel 3.4 is de verdeling van de vrachten voor de 
demonstratie gegeven. De tabel is samengesteld met analysegegevens van 
Tauw (bijlage 11). 
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Tabel 3.4 Verdeling van de vrachten PAK 10 en minerale olie in de invoer over de 
productstromen gereinigd zand en ongereinigd slib 

Baggerspecie ') 

Gereinigd zand 

Ongereinigd slib 3, 

Afwijkingen plus 
vracht restproduc- 
ten 4, 

Massa Vracht Vracht 
(ton d.s.) PAK 10 minerale olie 

2' 3.497 1.87 1 19.281 

2.264 I 12 106 

1 .O3 1 I 1.763 I 15.097 

'1 Voor de concentraties PAK 10 en minerale olie in de baggerspecie zijn de concentraties in 
de invoer (< 40 mm) genomen. De baggerspecie minus het afgezeefde puin is gelijk aan de 
invoer. De hoeveelheid puin (9 ton) is verwaarloosbaar klein in vergelijking met de totale 
invoer (3.103 ton). 
De hoeveelheid baggerspecie is gecorrigeerd voor de totaal berekende afvoer (tabel 3.3) 

3, Van de vracht aan PAK 10 en minerale olie in het ongereinigde slib is respectievelijk 88 en 
79% in de bioreactoren afgebroken. 

4, In deze term zijn de verschillen van de vrachten verrekend die ontstaan door afwijkingen 
in de gemeten concentraties en de vracht aan verontreinigingen die is afgevoerd met de 
restproducten. 

Uit de tabel blijkt dat respectievelijk circa 86 en 88% van de vracht minerale 
olie en PAK is ingevoerd in de bioreactoren. 
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3.4 Interpretatie resultaten 

component 

De resultaten van de demonstratie zullen we interpreteren aan de hand van 
de gestelde eisen in het bestek aan de eindproducten. Voor dit project zijn dat 
de producten zand en slib. Het product zand moet voldoen aan categorie 1 
IPO en het product slib moet voldoen aan de eisen voor stort in Amerika- 
haven (zie bijlage 1). In tabel 3.5 is deze interpretatie gegeven. 

Tabel 3.5 Vergelijking resultaten met de gestelde norm 

Eindconcen trati' 
slibmoduct en r 
( m a g  d.s.1 

demonstratie ') 

naftaleen 

fenanthreen 

anthraceen 

3,6 

8,8 

6,4 

nuorantheen I 32.2 

ch ryseen 

benzo(k)fluorantheen 

benZO(a)py~een 

benzo(g hi)peryleen 

indeno( 123-cd)pyreen 

totaal PAK 

minerale olie 

benzolalanthraceen I 10.4 

14,5 

7,o 

28,6 

16,O 

32,4 

153 

5.429 

norm q: 
Amerikahaven 

930 

14.4 

14.4 

79.2 

10.8 

10,8 

27.0 

10.8 

10,8 

10,8 

9.000 

Eindconcentrati 
zandmoduct en 
(mg/kg d.s.) 

demonstratie 3, 

594 

29 

norm: 
IPO 

890 

1 O0 

'1 De gemiddelde concentratie in bioreactor 4 tijdens de laatste vijf dagen (14/12/96 tot 

2, De norm is gebaseerd op een organische stofgehalte van 18%. Het gemiddelde gehalte in 

3, De gemiddelde concentraties in het zand tijdens de demonstratie. 

1811 2/96) van de stationaire situatie. 

bioractor 4 tijdens de laatste vijf dagen van de stationaire situatie. 

PHhestek bdw/5108\eindrapport 
Reiniging van baggerspecie uit de Amsterdamse Petroleumhaven d.m.v. 

fysische scheiding en biodegradatie 

46 



Uit tabel 3.5 blijkt dat voor het zandproduct de gestelde norm is bereikt 
terwijl het scheidingsproces niet optimaal functioneerde door een wisselende 
invoer. 

De resultaten voor het slibproduct zijn gelijk voor de batch- en continufase. 
Alhoewel de resultaten van de biotechnologische degradatie op hoofdlijnen 
goed zijn, wordt de gestelde norm niet gehaald voor enkele 'hogere' PAK. 
Voor deze hogere PAK wordt in de demonstratie geen rendement gerealiseerd, 
dit zeer in tegenstelling tot de resultaten van de uitgevoerde proefreiniging 
(december 1995). In tabel 3.6 zijn de afbraakrendementen van de demonstratie 
en de proefreiniging vergeleken en in figuur 3.19 en 3.20 is het verloop van de 
PAK- en minerale-olieconcentraties tijdens de proefreiniging en de demon- 
s t ra tie weergegeven. 

'abel 3.6 Afbraakrendementen demonstratie en proefreiniging 

') Het rendement is berekend met de gemiddelde concentraties in de vier bioreactoren op dag 
33 (24/10/96) tijdens de batchfase. Dag 33 is de laatste dag tijdens de batchfase dat de 4 
bioreactoren tegelijk worden bemonsterd. 
Het rendement is berekend met de concentratie op dag 28 (de laatste dag) tijdens de 
proefreiniging. 

3, Het rendement voor de minerale-olie-afbraak is berekend met de concentratie op dag 1 als 
beginconcen tratie. 
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Uit tabel 3.6 blijkt dat er verschillen zijn in afbraakrendement voor de indivi- 
duele PAK tijdens de demonstratie en de proefreiniging. Het rendement voor 
anthraceen, fluorantheen en chryseen is tijdens de demonstratie hoger, terwijl 
het rendement voor benzo(a)pyreen, benzo(ghi)peryleen en indeno( 123,cd)py- 
reen duidelijk lager is. Voor de overige PAK geldt dat de rendementen 
vergelijkbaar zijn. Het rendement voor de minerale olie-afbraak is tijdens de 
demonstratie vergelijkbaar met de proefreiniging. 

2000 

1500 

1000 

500 

@ S 10 15 20 2s 30 
AANTAL eELUCHTE DAGEN 

+FF.OEFREINIGING +BATCHFASE DEMONSTRATIE 

Figuur 3.21 Vergelijking van het verloop van de concentraties PAK tijdens de 
proefreiniging en de batchfase van de demonstratie. 
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Figuur 3.22 Vergelijking van het verloop van de concentraties minerale olie tijdens de 
proefreiniging en de batchfase van de demonstratie. 

Uit figuur 3.21 en 3.22 blijkt dat het verloop van de PAK en minerale-olie- 
afbraak bij de proefreiniging en demonstratie goed met elkaar overeenkomen. 
De eindwaarden worden bij de demonstratie eerder bereikt. Het is mogelijk 
gebleken de resultaten van de PAK- en minerale-olie-afbraak van de 
proefreiniging tijdens de demonstratie te reproduceren. Als wordt gedetailleerd 
naar de afbraak van individuele PAK komen er echter verschillen naar voren. 
Het is daarom essentieel de verschillen te kennen tussen de demonstratie en 
de proefreiniging. In onderstaande tabel 3.7 staan schematisch de overeen- 
komsten en verschillen tussen de proefreiniging en de batchfase van de 
demonstratie. 
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Tabel 3.7 Overcenkomsten en verschillen tijdens de proefreiniging en de batchfase van de demonstratie. 

zeelkacties (gew. %) 

’1 
‘1 
’) 
4, 

5, 

Dit zijn de gemiddelde waardes van de baggerspecie in de 5 beunbakken. 
De laagmoleculaire PAK zijn naftaleen, fenanthreen, anthraceen en fluorantheen. 
De middelmoleculaire PAK zijn benzo(a)anthraceen, chryseen en benzo(k)fluorantheen. 
De hoogmoleculaire PAK zijn benzo(a)pyreen, benzo(ghi)peryleen en indeno(l23,cd)pyreen. 
Dit is de gemiddelde concentratie op dag 1 in de vier bioreactoren. 
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Uit tabel 3.7 blijkt dat er een aantal overeenkomsten en verschillen zijn tussen 
de proefreiniging en de batchfase van de demonstratie. 

De overeenkomsten zitten vooral in de karakterisatie van de baggerspecie en 
het slib. Het startmateriaal, de baggerspecie, is qua samenstelling van de 
verontreiniging en zeefkromme vergelijkbaar. De beginconcentraties zijn bij 
de proefreiniging alleen hoger. De concentraties PAK in het slib zijn echter 
goed vergelijkbaar. 

De verschillen tussen de proefreiniging en de demonstratie uiten zich vooral 
in de procescondities. Voor een aantal van deze condities geldt dat ze niet tot 
een verschil in afbraak van de PAK geleid kunnen hebben. 

Beluchting 
De beluchting is één van de belangrijkste procescondities bij een aëroob 
afbraakproces zoals dit. Ondanks het verschil in beluchting zijn de zuurstofge- 
haltes in de reactoren. afgezien van de eerste dag, bij zowel de proefreiniging 
als de demonstratie voldoende hoog (meetbereik: 4-8 mg Od) geweest voor 
een optimale afbraaksnelheid. 

Menninn en scheidingsDunt 
De menging tijdens de proefreiniging is intensiever geweest dan bij de demon- 
stratie. De energie-input per kubieke meter reactor is ongeveer een factor 2 
hoger geweest. 

In tabel 3.8 staan de massapercentages van de verschillende fracties in het slib 
tijdens de proefreiniging en de demonstratie weergegeven. Tijdens de proefrei- 
niging heeft de intensievere menging tot een deeltjesverkleining van de fractie 
20 - 63 pm geleid. Deze deeltjesverkleining heeft tijdens de demonstratie niet 
plaatsgevonden. Als de deeltjesverkleining de oorzaak is van het verschil in 
afbraak. dan is de verwachting dat de afbraak van de andere individuele PAK 
bij de demonstratie ook slechter zou zijn verlopen. Het tegendeel is echter 
waar. Uit tabel 3.8 blijkt ook dat het verschil in scheidingspunt, niet heeft 
geleid tot grote verschillen in de massapercentages van de verschillende 
fracties bij aanvang van de reiniging, 
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Tabel 3.8 Massapercentages van de verschillende fracties slibdeeltjes tijdens de proefreinighg 
en de demonstratie. 

benzo(k)fluorantheen 

benzo(a)pyreen 

benzo(ghi)pery leen 

indeno( 123,cd)pyreen 

fractie 

7,o 

872 

990 

823 

>G3 bm 

38- 63 bm 

20-38 wm 

< 20 um 

proefreiniging 
I 

dag O I dag21 
I 

7.48 8.79 

79.63 I 87.33 

demonstratie 

4.46 I 6.04 

7.33 I 6.1 1 

84.74 I 82.8 1 

In tabel 3.9 is de relatieve vracht van de individuele PAK in de fractie 20-63 
p m weergegeven. 

Tabel 3.9 De vracht van de individuele PAK in de fractie 20 - 63 wm als percentage van de 
totale vracht in het slib tijdens de demonstratie. 

Uit tabel 3.9 blijkt dat de fractie 20 - 63 pm maar een kleine bijdrage levert 
aan de totale vracht PAK. Dit was tijdens de proefreiniging ook het geval. 
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Uit bovenstaande gegevens concluderen wij dat de verschillen in mengen en 
scheidingspunt niet tot de verschillen in afbraak geleid kunnen hebben. 

Malen 
Tijdens de proefreiniging is een maalapparaat ingezet om het slib extra te 
verkleinen. Het maalapparaat kon pas optimaal worden gebruikt na dag 21 
tijdens de proefreiniging. Voor die tijd waren de deeltjes al verkleind door de 
menging en waren de 5- en 6-ringige PAK al afgebroken. Het gebruik van het 
maalapparaat tijdens de proefreiniging is dus niet de oorzaak van de verschil- 
len in PAK-afbraak. 

Schaal 
Van de proefreiniging naar de demonstratie is de schaal met ongeveer een 
factor 1 O vergroot. Opschaling van reactoren kan tot onverwachte verschillen 
leiden. Zolang de beluchting en de menging goed zijn, zoals bij de demonstra- 
tie. is het echter onwaarschijnlijk dat de opschaling de oorzaak is van de 
verschillen. 

pH en temDeratuur 
De mogelijke essentiële verschillen tussen de proefreiniging en de demonstratie 
zijn de pH en de temperatuur. Deze verschillen zijn tijdens de batchfase van 
de demonstratie aan een onderzoekprogramma onderworpen (bijlage 6). Uit 
dit onderzoekprogramma blijkt, dat ook door het variëren van de pH en de 
temperatuur het niet mogelijk is om de afbraak van de hogere PAK op gang 
te krijgen. Bij een herhaling van de proef onder dezelfde omstandigheden als 
de proefreiniging (20" C, pH 10) verloopt de afbraak van PAK en minerale 
olie veel slechter. De problemen vloeien dus niet voort uit de activiteit van 
bepaalde micro-organismen. De uitkomsten van de experimenten zijn 
geverifieerd door een laboratoriumexperiment, waarbij aan gereinigd slib 
zuiver (beschikbaar) benzo(a)pyreen is toegevoegd. Uit dit experiment blijkt, 
dat beschikbaar benzo(a)pyreen goed afbreekbaar is. 

Uit de vergelijking van de resultaten blijkt, dat de afbraak van PAK tijdens 
de batchfase van de demonstratie op detailniveau anders verloopt dan tijdens 
de proefreiniging. Uit extra onderzoek is gebleken, dat dit verschil niet 
verklaard kan worden door het verschil in procescondities. Het verschil wordt 
veroorzaakt, doordat de PAK tijdens de demonstratie niet beschikbaar zijn 
in tegenstelling tot de proefreiniging. Het slib tijdens de demonstratie heeft dus 
andere eigenschappen dan tijdens de proefreiniging. De toegepaste receptuur 
bij de demonstratie (pH 7, 35' C) vormt dus ook geen belemmering voor een 
goede PAK- en minerale-olie-afbraak. 
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4 Haalbaarheidsonderzoek techniek 

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk beschrijven we drie aspecten van grootschalige toepassing 
van de gedemonstreerde techniek: technische, milieuhygiënische en economi- 
sche aspecten. Bij de grootschalige toepassing is het uitgangspunt de reiniging 
van 40.000 ton afgescheiden Petroleumhaven-slib per jaar. Dit komt overeen 
met een hoeveelheid Petroleumhaven-specie van 100.000 ton ds.. Ten opzichte 
van de uitgevoerde demonstratie zal dit geen invloed hebben op de grootte 
van de scheidingsinstallatie. De doorzet voor de bioreactor zal in deze situatie 
ongeveer een factor 10 hoger moeten zijn als in de demonstratie, omdat we 
uitgaan van een benodigde verblijftijd van acht dagen. Uitgaande van het 
tijdens de demonstratie geïnstalleerde volume (468 m3) is voor grootschalige 
toepassing ongeveer het tienvoudige nodig (4.500 m3). Dit geldt voor een 
droge-stofgehalte van 20% van het slib in de bioreactoren. 

De resultaten van de VGM-aspecten in 4.3 zijn proefgebonden. Voor de 
grootschalige toepassing staan de aanbevelingen naar aanleiding van de 
opgedane ervaringen bij de verwerking van de Petroleumhaven-specie tevens 
beschreven. 

De grootschalige toepassing is niet beperkt tot de verwerking van alleen 
Petroleumhaven-specie. Bij de economische aspecten is ook de verwerking van 
baggerspecies met andere (gunstigere) eigenschappen dan dit Petroleumhaven- 
specie meegenomen. 

Bij grootschalige toepassing van de techniek moet het begrip toepasbaarheid 
van de eindproducten nader worden gedefinieerd. Voor Petroleumhaven-specie 
kan geen gereinigd slibproduct worden verkregen dat voldoet aan de nu 
geldende eisen voor het hergebruik van bouwstoffen. Voor species met andere 
karakteristieken kan echter wel worden voldaan aan de eisen voor hergebruik 
als bouwstof. Dit hangt met name samen met de beginconcentraties 
organische- en anorganische verontreinigingen en het organische stofgehalte. 
Of bij een bepaalde baggerspecie de hergebruiksnormen kunnen worden 
gehaald hebben wij beschreven in bijlage 7. 

4.2 Technische haalbaarheid 

Voor de grootschalige toepassing (uitgangssituatie: 100.000 ton d.s. Petro- 
leumhaven-specie) dienen we een scheidingsinstallatie en een bioreactor te 
ontwerpen. 
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De scheidingsinstallatie kan ontworpen worden met de reeds beschikbare 
kennis. De technieken zijn immers bewezen, zoals ook in deze demonstratie 
is aangetoond. 

Voor de bioreactor moeten bij opschaling meer fundamentele keuzes worden 
gemaakt. Een belangrijke randvoorwaarde bij de grootschalige toepassing van 
de techniek is immers de verblijftijd van het slib in een systeem onder aërobe- 
condities. Deze is en blijft voor Petroleumhaven-slib acht dagen. Voor de 
verwerking van 40.000 ton d.s. fijne fractie op jaarbasis moet dus ongeveer 
het tienvoudige volume geïnstalleerd worden (= 4.500 m3). Een belangrijk 
criterium tijdens de ontwerpfase van een dergelijk systeem is het energiever- 
bruik per ton d.s. Indien de schaal vergroot wordt, vermindert de energie- 
input per ton d.s. Deze relatie zal dus in belangrijke mate het systeemontwerp 
beïnvloeden. 

4.3 VGM-aspecten 

4.3.1 Veiligheids- en gezondheidsaspecten 

Tijdens de demonstratie is veel aandacht geschonken aan de arbeidsom- 
standigheden (hoofdstuk 2.3). In het algemeen is van saneringsprojecten 
bekend. dat de risico’s vooraf moeilijk zijn in te schatten. Daarom zijn 
uitgebreide voorzorgsmaatregelen getroffen op het gebied van voorlichting, de 
toepassing van juist materieel en het gebruik van persoonlijke bescher- 
mingsmiddelen. Tijdens het baggeren, de overslag en de verwerking van de 
baggerspecie heeft Heidemij de luchtkwaliteit in de buurt van de werkplek 
intensief gevolgd. 

De luchtkwaliteit is op een viertal plaatsen in het verwerkingsproces frequent 
genieten, te weten: 

1. 
2. 
3. 
4. 

Tijdens overslag van baggerspecie in de beunbak in Amsterdam. 
Tijdens overslag van baggerspecie in vrachtwagens in Moerdijk. 
Tijdens de natte zeving van de specie in Moerdijk. 
Tijdens de beluchting van de eerste bioreactor in Moerdijk. 

De resultaten staan weergegeven in tabel 4.1. 
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Tabel 4.1 Het bereik van de gemeten waarden naftaleen en waterstofsulfide op 4 verschillende 
plaatsen in het verwerkingsproces. Alle waarden zijn weergegeven in ppm. 

component 

naftaleen 

waterstofsulfide 

MAC-waarde meetpunt 

1 2 3 4 

10 0,O-3,2 0,o-0,o 0,o-0,o 0,o-5,0 

10 0,o-0,o 0,o-0,o 0,o-0,o 0,o-0,o 

Tijdens deze metingen werd nimmer de MAC-waarde overschreden. De 
geëmitteerde vracht naar de lucht is verwaarloosbaar. Dit houdt echter niet 
in dat geen extra voorzieningen getroffen hoeven te worden: als de lucht- 
kwaliteit binnen de gestelde normen blijft, kan er nog altijd sprake zijn van 
een probleem. De vrijkomende geurktank kan namelijk, persoonsgebonden, 
sterk hinderlijk zijn. Voorkoming van inademing van vrijkomende dampen 
moet in de laatste plaats plaatsvinden door adem bescherming toe te passen. 
Het toepassen van voldoende ventilatie in combinatie met het afdekken van 
machine-onderdelen (bijvoorbeeld: natte zeef, bioreactor) zal waarschijnlijk 
afdoende zijn. De lucht binnen de afgedekte machine-onderdelen kan dan 
worden afgezogen en gereinigd met bijvoorbeeld een biofilter. Continue/fre- 
quente monitoring van de luchtkwaliteit op de werkplek blijft echter 
noodzakelijk. 

4.3.2 Milieuhygiënische aspecten 

4.3.2.1 Procesgebonden effecten 

De milieu-aspecten zullen in deze paragraaf worden beschreven voor de 
demonstratie. Er zal per aspect een inschatting worden gemaakt van de 
effecten en de eventueel te nemen maatregelen bij grootschalige toepassing. 

De volgende aspecten zullen worden beschreven: 
- ruimtebeslag; 
- stankhinder; 
- geluid; 
- emissie naar het water; 
- emissie naar de lucht; 
- emissie naar de bodem; 
- energieverbruik; 
- chemicaliënverbruik. 
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Ruimtebeslaq 
In de opgeschaalde situatie wordt uitgegaan van 2,O ha terreinoppervlak, waar 
de installatie kan worden neergezet en waarbij gedurende een week de produc- 
ten kunnen worden opgeslagen. 

Type Water (m') 

Voeding specie 3.462 

1 Grove fractie 46 

Stankhinder 
Om hinder als gevolg van stank zoveel mogelijk te voorkomen, zullen 
relevante machine-onderdelen moeten worden afgedekt. Het afgas zal gericht 
worden afgezogen en gereinigd met bijvoorbeeld een biofilter. 

Vaste stof (ton d s.) 

3.103 

184 

Geluid 
In het ontwerp van de opgeschaalde situatie wordt ervan uitgegaan dat de 
installaties in een gesloten hal worden geplaatst. De geluid-emissie kan op 
deze manier tot een minimum worden beperkt en past binnen normaal 
vergunde geluidsruimtes. 

Zand 

Emissie naar het water 
Bij de natte reiniging van landbodem is er normaliter sprake van een 
watertekort, omdat de slibfractie wordt geproduceerd op 50% d.s. Bij reiniging 
van waterbodems met een substantiële hoeveelheid zand (> 50%) is er meestal 
sprake van een wateroverschot. Normaliter kan bij baggerspecie de slibfractie 
ontwaterd worden tot 50%. Voor Petroleumhaven geldt dit echter niet. Een 
droge-stofgehalte van maximaal 35% is haalbaar. 

135 I 

Voor de gehele demonstratie geldt de volgende waterbalans: 

Gereinigd slib 

Overschot &O 

Tabel 4.2 De waterbalans tijdens de demonstratie 

2.252 1 .O3 1 

1.012 

I 
I 

Concentraat en lights 17 I 

In deze balans is de productstroom puin niet meegenomen. Deze stroom (9 
ton nat) is verwaarloosbaar klein. 
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Het overschot tijdens de demonstratie bedraagt dus 0,33 m%on d.s. specie. 
Dit overschot water is in de bestaande waterzuivering gereinigd met een 
zandfilter, olie-afscheider en een actief-koolfilter. 

Contaminant ’) 

Minerale olie 

Bij het gebruik van bovenstaande technieken bij grootschalige toepassing zal 
het te lozen water kunnen voldoen aan de volgende criteria (tabel 4.3). Dit 
zijn criteria die in de praktijk gehanteerd worden door vergunningsverlenende 
instanties voor bedrijven werkzaam in de grondreiniging. Alleen de concentra- 
ties verontreinigingen in het geloosde water zijn gemeten. 

Concentratie (mgll) 

0.03 

Tabel 4.3 Maximale concentraties van verontreinigingen in het afvalwater 

PAK 10 

TCDD equivalenten 

*: 0,l 

< d 

Kwik 

Lood 

Nikkel 

Zink 

Bestrijdingsmiddelen < d q  II 

< 0,0002 

c 0,4 

< 0,l 

< 0,6 

Cadmium < 0,Ol 

Chroom :-----ti Koper < O,? 

’) Alleen de contaminanten relevant voor Petroleumhaven-specie zijn aangegeven. 
*) Detectiegrens 
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Emissie naar de lucht 
Tijdens de verschillende stappen van het proces (baggeren, scheiden en 
behandeling in de bioreactoren) is de emissie van vluchtige componenten 
gemeten. Uit de resultaten blijkt dat verreweg het grootste gedeelte van de 
emissie tijdens de scheiding en in de bioreactoren plaatsvindt. Van de indivi- 
duele PAK levert naftaleen de grootste bijdrage aan de emissie. Uit bereke- 
ning blijkt dat de bijdrage van de vracht naftaleen die via vervluchtiging ver- 
dwijnt, minder dan 1% van de totale vracht is. 
Bij de grootschalige toepassing van de techniek zullen relevante machine-on- 
derdelen moeten worden afgedekt. Het afgas van deze puntbronnen kan dan 
gericht worden afgezogen en gereinigd met bijvoorbeeld een biofilter. De 
afgelaten lucht van het biofilter zal ruim kunnen voldoen aan de gestelde wet- 
en regelgeving op dit gebied. 

Emissie haar de bodem 
Op de locatie van Heidemij te Moerdijk wordt gewerkt met een gesloten sys- 
teem (asfalt, zandbed en enkellaags HDPE-folie). Door middel van vaste 
voorzieningen is dus al gewaarborgd dat geen verontreinigingen via de bodem 
kunnen emitteren. Bij grootschalige toepassing adviseren wij gebruik te maken 
van een gelijksoortig systeem. 

Energieverbruik (inclusief intem tranmortl 
Het energieverbruik (per ton d.s. baggerspecie) is uitgerekend voor de demon- 
stratie: 

Bij deze berekening is het energieverbruik van alle machines en intern 
transport verdisconteerd. Bij grootschalige toepassing van de techniek ver- 
wachten wij een daling van het energieverbruik per ton d.s. baggerspecie met 
circa 30% Het energieverbruik per ton d.s. komt daarmee voor de opge- 
schaalde situatie op 4 5 3  kwh. Deze daling wordt voornamelijk veroorzaakt 
door een daling van het verbruik in de bioreactor. 

Chemicaliënverbruik 
Op meerdere plaatsen in het proces is het gebruik van chemicaliën noodza- 
kelijk. Er zijn tijdens de demonstratie organische chemicaliën gebruikt voor 
het flotatieproces (zepen en anti-schuimer) en de ontwatering van het slib 
(polyelektrolyten). Al deze stoffen zijn milieuvriendelijk en zonder meer 
biotechnologisch afbreekbaar. 
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4.3.2.2 

In de bioreactor worden anorganische stoffen toegevoegd (nutriënten) die 
dienen als voeding voor de aanwezige bacteriën. Deze nutriënten zijn van 
nature in de bodem aanwezig. Het verbruik van de bovenstaande chemicaliën 
voor de demonstratie is als volgt: 
- organische chemicaliën: 
- anorganische stoffen: 

50 gradton d.s. baggerspecie 
50 gradton d.s. baggerspecie 

De hoeveelheden per ton d.s. baggerspecie bij grootschalige toepassing 
veranderen niet. 

Productgebonden effecten 
Tijdens de demonstratie is van drie belangrijke processtromen de uitloging van 
PAK. minerale olie en zware metalen bepaald. In tabel 4.4 zijn de resultaten 
weergegeven. Als voorbeeld voor de zware metalen zijn de waardes voor lood 
en koper in de tabel opgenomen. De analyses zijn opgenomen in bijlage 8. In 
de twee eindstromen, gereinigd zand en slib, is de uitloging van de organische 
componenten ten opzichte van de invoer afgenomen. De uitloging van de 
metalen is over het algemeen onafhankelijk van de productstroom. 

Tabel 4.4 Concentraties en uitloogwaarden van drie verschillende productstromen. De 
waarden, uitgezonderd het organisch-stofgehalte (% d.s.), zijn weergegeven in 
mg/kg d.s. 

') De gemiddelde concentraties in de aangevoerde baggerspecie. 
*) De uitloogwaarden zijn bepaald met de cascadeproef met L/S=10 (NEN 7340 en NEN 

3, De gemiddelde concentraties in het gereinigde zand tijdens de demonstratie. 
4, De gemiddelde concentraties in het gereinigde zand gebaseerd op resultaten van Tauw 

5, De concentratie in het gereinigde slib op 11/12/96. 
6, De gemiddelde concentraties in het gereinigde slib gebaseerd op resultaten van Tauw Milieu. 

7343). 

Milieu. 
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Bij grootschalige toepassing van de techniek zijn de uitkomsten uit tabel 4.4 
zonder meer te reproduceren. Zoals gebleken is in het demonstratieproject, 
kunnen er op detailniveau (bijvoorbeeld de afbraak van individuele PAK) 
geen voorspellingen worden gedaan ten aanzien van het te behalen rendement 
in de bioreactor. 

processtroom 

ongereinigd slibproduct 

eerste bioreactor 

tweede bioreactor 

Als we de productkwaliteiten vergelijken met het IPO-interimbeleid (1999,  
dan kunnen we concluderen dat het zandproduct toegepast kan worden als 
categorie 1 bouwstof. Het slibproduct kan niet worden hergebruikt als 
secundaire bouwstof, omdat de grenswaarden worden overschreden. Uit tabel 
4.4 kan echter wel opgemaakt worden dat de eigenschappen van het slib 
aanmerkelijk zijn verbeterd. 

toxiciteitsindex ’) 

14 

10 

14 

De ecotoxiciteit van het ge- en ongereinigde slibproduct is daarnaast getest 
door middel van bio-assays. De resultaten van deze bio-assays zijn weerge- 
geven in tabel 4.5. De analyses zijn opgenomen in bijlage 10. 

Tabel 4.5 Resultaten bio-assays 

gereinigd slibproduct 
(voor ontwatering) 

gereinigd slibproduct 
(na ontwatering) 

’) Berekend op basis van de Vibrio-test. 

Ten opzichte van de onbehandelde fijne fractie is de toxiciteit (Vibrio) met 
80% afgenomen. Het eindproduct wordt nog steeds als ernstig toxisch 
beoordeeld. 
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4.4 Economische aspecten 

Uitgangspunt voor grootschalige verwerking is een installatie, bestaande uit 
een scheidingsinstallatie en bioreactoren, met een capaciteit van 100.000 ton 
d.s. Petroleumhaven-specie (40.000 ton d.s. fijne fractie) per jaar. Deze 
installatie is vooral beperkend ten aanzien van de slibverwerking (bioreac- 
toren). de bioreactoren kunnen 40.000 ton d.s. fijne fractie per jaar verwerken 
uitgaande van acht dagen verblijftijd. Dit geldt voor een droge-stofgehalte van 
het slib van 20% in de bioreactoren. 

We nemen aan dat de gehele installatie in een hal wordt gebouwd in de buurt 
van de Petroleumhaven. Verder nemen we aan dat het terrein een slibopslag- 
capaciteit heeft ter grootte van één week productie. De slib-aanvoer dient dus 
afgestemd te worden op de capaciteit van de verwerkingsinstallatie, het bagge- 
ren dient dus doorlopend plaats te vinden. 

Er is gekozen voor een robuust systeem, zodat met relatief simpele aanpassin- 
gen het systeem uitgebreid kan worden, zodat ook slibsoorten met andere 
eigenschhppen behandeld kunnen worden. 

De installatie bestaat uit de volgende onderdelen: 

- Invoereenheid 
- Zeven 
- Cyclonage 
- Spiralen 
- Scrubbers 
- Flotatiecellen 
- Ontwateringszeef (zand) 
- Slibindikkers 
- Voorontwatering 
- Bioreactoren 
- Zeefbandpersen (2 stuks) 
- Pompen + pompbakken 
- Besturing 
- Transportbanden 
- Leidingwerk 
- Chemicaliën-unit 
- Engineering 
- Diversen 

Totaal 

f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 

125.000,-- 
135.000,- 
80.000,-- 

100.000,-- 
200.000,-- 
500.000,-- 
82.000,- 

500.000,-- 
205.000,-- 

2.700.000,-- 
1.700.000,-- 

195.000,-- 
200.000,-- 
40.000,-- 

250.000,-- 
150.000,-- 
400.000,-- 

f 200.000.-- 
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Verder wordt gecalculeerd met een terrein van 20.000 m*. De kosten voor 
infrastructuur zijn dan als volgt opgebouwd: 

- Terreininrichting 
- Nutsvoorziening 
- Gebouwen. inclusief werkplaats 

- Waterzuivering 
- Weegbrug 

en laboratorium + kantoor 

Totaal 

Bij komende kosten: 

- Vergunningen 

- Diversen 
(MER + leges) 

De capaciteit van de scheidingsinstallatie is : 

- Invoer baggerspecie (ton d.s./uur) 
- Bezettingsgraad (wekedjaar) 
- Aantal bedrijfsuren per week 
- Bedrijfscoëficiënt (“A) 

Totale capaciteit (baggerspecie ton ddjaar)  

f 3.000.000,-- 
f 150.000,-- 

f 2.900.000,-- 
f 375.000,- 
f 95.000.- 

f 500.000,-- 
f 250.000,-- 

373 
46 
168 
- 70 

202.860 ----- ----- 

De ontworpen installatie is, behoudens enkele uitbreidingen ook toepasbaar 
voor baggerspecie met andere karakteristieken. Er zijn twee belangrijke 
karakteristieken van de baggerspecie die een grote invloed hebben op de te 
verwerken capaciteit: 
- het aandeel fijne delen (% 20 pm) in de baggerspecie, 
- de benodigde verblijftijd van het slib in de bioreactoren. 

Bij species met een klein aandeel fijne delen (zanderige species) kan de 
capaciteit van de installatie simpel worden uitgebreid door de scheidingsin- 
stallatie uit te breiden met een flotatiecel. Bij andere, minder vervuilde species 
dan Petroleumhaven-specie, met makkelijker afbreekbare verontreinigingen, 
is de verwachting dat de verblijftijd van 8 dagen bij een continuproces 
aanzienlijk kan worden verkort. 

PHbestek bdw/5108\eindrapport 
Reiniging van baggerspecie uit de Amsterdamse Petroleumhaven d.m.v. 

fysische scheiding en biodegradatie 

64 



Door de verwerkingsinstallatie uit te breiden met een ontwateringstafel en een 
zeefbandpers kan de capaciteit van de bioreactoren worden verhoogd. De 
ontworpen installatie is met genoemde uitbreidingen ook toepasbaar voor 
baggerspecies met de volgende karakteristieken: 

100.000 ton d.s. per jaar 

A’ acht dagen verblijftijd noodzakelijk in de bioreactoren met 20% fijne 
delen in de baggerspecie; 

200.000 ton d.s. per jaar 

B vier dagen verblijftijd noodzakelijk in de bioreactoren met 40% fijne 
delen in de baggerspecie; 

8’ vier dagen verblijftijd noodzakelijk in de bioreactoren met 20% fijne 
delen in de baggerspecie. 

In tabel 4.6 zijn de alternatieven vergeleken. 

Tabel 4.6 Alternatieve karakteristieken baggerspecie 

Verblijftijd biore- 
actor (dagen) 

40 

20 

I A  I B’ I 200.000 ton d.s. per jaar I 200.000 ton d.s. per jaar 

Voor de situaties A’. B en B’ kan de capaciteit van de installatie uitgebreid 
worden tot 200.000 ton d.s. per jaar. 

Voor situatie A’ wordt de installatie uitgebreid met: 
- een flotatiecel f 250.000,-- 

Voor situatie B wordt de installatie uitgebreid met: 
- een ontwateringstafel en een zeefbandpers 

respectievelijk f 105.000,-- 
en f 850.000,-- 
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Voor situatie B' wordt de installatie uitgebreid met: 
- een flotatiecel, een ontwateringstafel en 

een zeefbandpers f 1.205.000,-- 

Voor het bepalen van de jaarkosten zijn we uitgegaan van de volgende veron- 
derstellingen: 
- Lineaire afschrijving in 10 jaar 
- Restwaarde 10% 
- Rente 8% 
- Onderhoudskosten: 

* machinepark 10%; 
* infrastructuur 5%. 

- Terrein is tegen f 10,00/m2/jaar beschikbaar. 

De jaarkosten worden dan voor de basisoplossing (A): 
- Afschrijving f 1.352.880,- 
- Rente 8% 
- Onderhoud machinepark (1 0%) 
- Onderhoud infrastructuur (5%) 

Totaal 

Terrein 

De jaarkosten voor de uitbreidingen zijn: 
A': 
- Afschrijving 
- Rente 8% 
- Onderhoud 10% 
Totaal 

B: 
- Afschrijving 
- Rente 
- Onderhoud 10'% 
Totaal 

B': 
- Afschrijving 
- Rente 8% 
- Onderhoud 10% 
Totaal 

f 661.408,- 
f 776.200,- 
f 326.000.- 

f 200.000,-- 

f 108.468,- 
f 53.020,- 

f 28 1.970,- 
f 120.500.-- 

---___----- ----------- 
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Om de verschillende installaties op continu-basis te kunnen bedrijven is het 
volgende personeelsbestand nodig: 

- Plantmanager f 170.000,-- 

- Technische dienst, 3 personen f 310.000,-- 

Totaal stafpersoneel f 880.000,-- 

- Administratie. 2 personen f 200.000,-- 

- Laboratorium, 2 personen f 200,000.-- 

Ploegen: aantal 5 
- Ploegchef 
- Operators, 3 personen 
- Machinist 
- Handlanger 
Totaal per ploeg 

f 100.000,-- 

f 100.000,-- 
f 60.000.-- 

f 225.000,- 

f 485.000,- ----------- -------__-_ 

De totale exploitatiekosten per jaar komen voor situatie A (verblijftijd 8 
dagen. 40% fijne fractie) daarmee op: 
- Vaste kosten f 3.1 16.488,- 
- Terrein f 200.000,-- 
- Personeel: 

* Staf f 880.000,-- 
* Ploegen f 2.425.000,-- 

- Chemicaliën f 6,- per ton d.s. f 600.000,-- 
- Analyses f 4,- per ton d.s. f 400.000,-- 

- Energie f 4.- per ton d.s. (f 0,0881 kWh) f 400.000,-- 

- Tussenopslag f 1,- per ton d.s. f 100.000,-- 
- Verzekering f 75,000.-- 
Totaal f 8.196.488,- ----------- ----------- 

- Totaal. inclusief 20% opslagen f 9.835.786,- 

Prijs per ton d.s. (situatie A) f 98.35 
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In tabel 4.7 zijn de prijzen per ton d.s. (prijspeil 1997) uitgerekend waarbij een 
specie volgens A. A’, B en B’ wordt verwerkt. 

Tabel 4.7 Prijzen in guldens (prijspeil 1997) per ton ds .  

Kostensoort 

Infrastructuur 

Installatie 

Grond 

Personeel 
Staf 
Ploegen 

Onderhoud 

A A‘ B B’ 

40% slib en acht 20% slib en vier 
dagen verblijftijd dagen verblijftijd dagen verblijftijd dagen verblijftijd 

20% slib en acht 40% slib en vier 

1.300.180 1.300.180 1.300.180 1.300.180 

1.040.108 1.073.608 1.168.078 1.201.578 

200.00 200.000 200.000 200.000 

880.000 850.000 850.000 850.000 
2.425.000 2.425.000 

776.200 801.200 871.700 896.700 

2.425.000 2.425.000 

f O,O88/kWh I I I I 
Chemicaliën 

Analyses 

Tussenopslag 

Afzet residu 

Verzekering 

Totaal 

Totaal: incl 
2O’K opslagen 

Productie in 
tonnen d.s. 

Prijslton d.s. 

600.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 

400.000 800.000 800.000 800.000 

100.000 200.000 200.000 200.000 

afhankelijk van de afhankelijk van de afhankelijk van de afhankelijk van de 
lokale situatie lokale situatie lokale situatie lokale situatie 

75.000 75.000 75.000 75.000 

7.996.488 9.447.788 9.719.958 9.671.258 

9.595.786 11.337.346 11.663.950 11.605.510 

100.000 200.000 200.000 200.000 

9595 56,69 58,32 58’83 

Uit tabel 4.7 blijkt dat de situaties A’, B en B’ aanmerkelijk goedkoper uitval- 
len per ton ds .  vergeleken met de verwerking van 100.000 ton d.s. per jaar 
Petroleumhaven-specie. De oorzaak hiervoor is dat bij het verwerken van deze 
baggerspecies eenvoudig een dubbele capaciteit kan worden verwerkt (200.000 
ton ds. per jaar). 
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5 Conclusies 

5.1 FORTEC@-concept 

Het gekozen FORTECP-concept voor deze demonstratie staat voor de 
concentratie van de verontreiniging in de fijne/organische fractie en vervolgens 
deze fractie in een bioreactor behandelen. 

Conclusie 1 : Scheiding 
Tijdens de demonstratie is gebleken dat het concentreren van de fijne/orga- 
nische fractie op een efficiënte en effectieve wijze verloopt. Met bestaande 
scheidingstechnieken kan een toepasbaar zandproduct worden verkregen. De 
ontstane restfractie tijdens het scheidingsproces (grove fractie en concentraat) 
is zwaar verontreinigd. Deze fractie dient gestort te worden op een deponie 
geschikt voor BAGA-materiaal. De fijne/organische fractie kan behandeld 
worden in een slurry-reactor die bedrijfszeker, onderhoudsvriendelijk en 
relatief energiezuinig is. 

Conclusie 2: Batch versus continu 
Een ontwerpgrondslag voor het gedemonstreerde proces is dat de afbraak in 
een continu procesvoering plaatsvindt. Bij een goede uitvoering is de afbraak 
in een continu procesvoering gelijk aan de uitvoering in een batch-reactor, 
terwijl de procesvoering efficiënter is. De vier bioreactoren die gebruikt zijn, 
hebben een opstarttijd nodig. Tijdens deze batchgewijze opstartfase is de 
afbraak uitgebreid gevolgd en later vergeleken met de afbraak in de continu- 
fase. Uit de resultaten van de gevolgde afbraak blijkt duidelijk dat de continu- 
fase eenzelfde afbraak laat zien als de opstartfase. 
Het ontworpen proces voldoet aan de eisen: (1) de afbraak in de continu- 
uitvoering is gelijk aan de batch-afbraak en (2) de afbraak in de continu-fase 
vindt sneller plaats. 

Conclusie 3: Afbraak PAK-totaal. olie 
De primaire doelstelling van het project is om te demonstreren dat het 
mogelijk is om op praktijkschaal organische verontreinigingen af te breken. 
De bulk van de verontreinigingen, circa 90%, is door middel van het schei- 
dingsproces afgescheiden in een verontreinigd slibproduct. Dit slibproduct is 
in een bioreactor behandeld. In tabel 5.1 is het ongereinigde slibproduct met 
het gereinigde slibproduct vergeleken. 
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Tabel 5.1 De kwaliteit van het verontreinigde en gereinigde slib (fractie < 20 km). 

PAK 10 samenstelling 

PAK 10 uitloging '1 

Minerale olie samenstelling 

Minerale olie uitloging '1 

Verontreinigd slib Gereinigd slib 

85 1 153 

138 0,033 

11.424 3, 5.429 '1 

25 273 

De uitloogwaarden zijn bepaald met de cascadeproef met L/S=IO (NEN 7340 en NEN 
7343). 

') IIet gemiddelde gehalte tijdens de laatste vijf dagen in bioreactor 4 tijdens de stationaire 
situatie (14/12/96 tot en met 18/12/96). 

3, De olieconcentratie valt laag uit. Uit de monitoring van de bioreactoren is gebleken dat de 
olieconcentratie aanvankelijk nog stijgt. De werkelijke olieconcentratie is ongeveer een factor 
1.5 maal zo hoog. 

De afbraak van PAK en olie is gevolgd door het totale PAK-gehalte en het 
oliegehalte te meten. Het gehalte aan PAK-totaal neemt af met ongeveer 72 - 
86%. Olie degradeert met een verwijderingsrendement van 65 - 78%. 
Het resterende slibproduct loogt nog maar weinig uit, voor respectievelijk 
PAK 10 en minerale olie 0,033 en 2,3 mg/kg d.s. bij cascadeproef met L/S = 
10. 
Vergelijken we de resultaten van de proefreiniging (december 1995) met de 
demonstratie, dan blijkt dat de voorswlbaarheid ten aanzien van eindcon- 
centratie en afbraakpercentage hoog is. Hetzelfde geldt voor de uitlogings- 
ka rakter istie ken. 

Toxiciteitsproeven wijzen uit dat de toxiciteit in het slibproduct tijdens de 
reiniging in de bioreactoren met 80% afneemt. 
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Conclusie 4: PAK-individueel 
Er zijn telkens tien individuele PAK bepaald. Het afbraakgedrag van deze 
individuele PAK is gemeten. Hieruit blijkt dat er onderscheid gemaakt kan 
worden in vier groepen: 
- Groep 1 bestaat uit naftaleen, fenanthreen en anthraceen. Deze groep 

breekt snel en meteen af met een hoog afbraakrendement van 97%. 
- Groep 2 bestaat uit fluorantheen, benzo(a)anthraceen en chryseen. Deze 

groep breekt langzamer af met een lager rendement van 78 - 94%. 
- Groep 3 bestaat uit benzo(k)fluorantheen en benzo(a)pyreen. Bij deze groep 

komt de afbraak laat op gang, de afbraak verloopt trager en de rendemen- 
ten liggen tussen de 36 en 67%. 

- Groep 4 bestaat uit benzo(ghi)peryleen en indeno( 123,cd)pyreen. Deze 
groep wordt niet afgebroken. 

De groepsindeling is ook terug te vinden in het molecuulgewicht of het aantal 
ringen. Het blijkt dat de afbraak van de PAK uit de groepen 1 en 2 zeer voor- 
spoedig gaat. De  PAK uit groep 3 is redelijk af te breken, maar moeizamer 
dan de PAK uit de groepen 1 en 2. PAK uit de vierde groep breken moeilijk 
af. De oorzaak van het moeilijk afbreken is de geringe beschikbaarheid van 
de PAK voor de micro-organismen. 

Voorspelling van de afbraak van individuele PAK is moeilijk, dan wel on- 
mogelijk gebleken. Tijdens de proefreiniging (december 1995) is ten aanzien 
van enkele hogere PAK (benzo(a)pyreen, benzo(ghi)peryleen en indeno( 123,cd) 
pyreen) een veel betere afbraak gemeten. Voor enkele PAK (anthraceen, fluor- 
antheen en benzo(a)anthraceen) is echter het tegengestelde beeld gevonden: 
voor deze PAK zijn de afbraakpercentages tijdens de demonstratie veel hoger. 

Conclusie 5:  Afbraak minerale olie naar ketenlenete 
Olie wordt vaak weergegeven als totaalgehalte. De verdeling van het 
oliegehalte over de ketenlengtefracties geeft nuttige informatie over de afbraak 
als functie van de ketenlengte. Uit de afbraakresultaten blijkt dat het 
afbraakrendement kleiner wordt bij een grotere ketenlengte. 

Conclusie 6: Doelstellingen project 
De doelstelling, "demonstreren van de haalbaarheid van biologische reiniging 
van baggerspecie op praktijkschaal", is gehaald. De bestekseis dat minimaal 
50% van de vracht, aan zowel minerale olie als PAK, in de totale hoeveelheid 
baggerspecie door middel van biologische reiniging tot Amerikahaven- 
kwaliteit wordt gereinigd is niet gehaald. Dit komt doordat de afbraak van 
enkele individuele PAK is achtergebleven bij de verwachtingen. Voor het 
merendeel van de PAK en voor de minerale olie is de Amerikahavenkwaliteit 
wel gehaald. De resultaten tonen echter aan dat een aanzienlijke kwaliteitsver- 
betering mogelijk is en dat voor andere baggerspecies met andere karakte- 
ristieken een herbruikbare bouwstof kan worden verkregen. 
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5.2 

Er is tijdens de demonstratie een goed inzicht verkregen in de optimale keten 
voor de sanering van de Petroleumhaven. Hiermee is aan deze doelstelling van 
het project voldaan. 

Opschaling FORTEC@-concept 

Conclusie 7: Technische haalbaarheid techniek 
Het systeem dat voor deze demonstratie is gebruikt, wordt ingezet voor de 
reiniging van slibfracties van met olie en PAK verontreinigde land- en 
waterbodems. Daarmee is dus in feite al sprake van een opgeschaalde situatie. 
Om Petroleumhaven-specie te kunnen verwerken met een acceptabele 
capaciteit, moet het huidige systeem (lees: de bioreactor) opgeschaald worden. 
Daarbij kan worden uitgegaan van hetzelfde concept. 

Conclusie 8: Veiligheids-en eezondheidsamecten 
De VG-aspecten kunnen in de opgeschaalde situatie beheerst worden met 
beschikbare en bewezen technieken. Gerichte afzuiging en een eventuele 
reiniging van vrijkomende dampen vormt daarbij het belangrijkste onderdeel. 

Conclusie 9: Proceseebonden effecten 
De negatieve procesgebonden effecten die zijn verbonden aan grootschalige 
toepassing van de techniek, kunnen door reeds beschikbare technieken of 
effectieve maatregelen worden beperkt tot een aanvaardbaar niveau, zodat 
aan de Nederlandse wet- en regelgeving kan worden voldaan. 

Conclusie 1 O: Producteebonden effecten 
Voor PAK-totaal en minerale olie kunnen in de opgeschaalde situatie de 
resultaten uit de demonstratie worden gereproduceerd. Op detailniveau, met 
name ten aanzien van de afbraak van de individuele PAK kan alleen een 
voorspelling worden gedaan met ruime marges. 

Conclusie 1 1 : Economische aspecten 
Dit project beoogt de technische toepasbaarheid van biotechnologische 
verwerking van baggerspecie te demonstreren. Hiertoe is een installatie 
ontworpen op praktijkschaal, voor de verwerking van 10.000 ton d.s. fijne 
fractie per jaar. Met de gegevens die uit dit project komen, is een kostenstudie 
gemaakt naar verdere opschaling van het voorgestelde proces voor Petro- 
leumhaven-specie. Hieruit blijkt dat voor de verwerking van 100.000 ton d.s. 
Petroleumhaven-specie per jaar de verwerkingskosten uitkomen op 
ca. f 98,- per ton d.s. 
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Baggerspecie met andere karakteristieken (kleiner aandeel fijne fractie edof 
een korte benodigde verblijftijd in de bioreactoren) kunnen ook met deze 
installatie worden verwerkt. Er kan voor deze typen baggerspecie een dubbele 
capaciteit worden verwerkt (200.000 d.s. per jaar). Hiervoor zijn slechts kleine 
aanpassingen aan de installatie noodzakelijk. De verwerkingskosten komen in 
deze situatie aanmerkelijk lager uit, ca. f 58,- per ton d.s. 

5.3 Organisatie demonstratieproject 

Conclusie 12: Stimulering ontwikkelinnstechnieken 
De uitvoering van dit demonstratieproject als instrument voor de ontwikkeling 
van biotechnologische technieken ten behoeve van de reiniging van waterbo- 
dems is zinvol geweest. Dit demonstratieproject is één van de redenen geweest 
voor Heidemij om mondiaal als eerste te investeren in een bioreactor van deze 
omvang. 

Conclusie 13: Demonstreren onder tiidsdruk 
Het project is uitgevoerd in een te krappe tijdsplanning. De verwerking van 
de baggerspecie moest binnen honderd dagen afgerond zijn, maar vóór 30 
november 1996. De gunning van het werk heeft plaatsgevonden op 9 mei 
1996. 

De investeringsbeslissing voor de bioreactor door Heidemij vond plaats medio 
april 1996. De bestelling van de meeste onderdelen heeft plaatsgevonden voor 
de gunning op 9 mei. Tijdens de zomer is de installatie gebouwd in Moerdijk. 
Op 17 september is gestart met de verwerking van Petroleumhaven-specie. 

Na drie weken verwerking werd duidelijk dat voor enkele 'hogere' PAK de 
gestelde eis in het bestek niet kon worden gehaald. Heidemij heeft na constate- 
ring van deze afwijking direct uitgebreid onderzoek verricht. Dergelijke 
afwijkingen zijn relatief normaal te noemen voor dit soort demonstratieprojec- 
ten. Maar, zoals in veel onderzoek geconstateerd wordt, kan men onverwachte 
tegenvallers niet geforceerd oplossen. Het bleek dat het onderzoek moeilijk te 
combineren is met de aanwezige tijdsdruk. 

Wij concluderen dat de tijdsdruk in de demonstratie niet een positieve bijdrage 
heeft geleverd aan het behalen van de doelstelling van het project. 
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