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VOORWOORD 

Het Programma Ontwikkeling Saneringsprocessen Waterbodems (POSW) heeft de ontwikkeling van 
milieuvriendelijke bagger- en verwerkingstechnieken voor de sanering van verontreinigde 
waterbodems gestimuleerd. Het Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en 
Afvalwaterbehandeling (RIZA) was belast met de coördinatie van POSW. 

In de eerste fase van POSW (1989-1991) is een groot aantal technieken onderzocht op de technische 
toepasbaarheid en op kosten. In de tweede fase (1 992- 1996) lag de nadruk op techniek- 
operationalisering, pilot-saneringen en beoordeling in milieuhygiënisch en financieel opzicht. 

De Projectgroep Fysische technieken heeft zich gericht op (selectieve) scheidings- en 
ontwateringstechnieken voor baggerspecie. Het voorliggende rapport beschrijft de resultaten van een 
aantal proefnemingen in twee vaste grondreinigingsinstallaties, die zijn uitgevoerd met het doel een 
beter inzicht te krijgen in de mogelijkheden van grootschalige verwerking van baggerspecie. Behalve 
inzicht in de technische mogelijkheden (procesbeheersing, additionele reinigingsstappen, 
reinigingsrendement) werd met het project tevens een scherpere afbakening van de 
verwerkingskosten bij volledige bezettingsgraad beoogd. De proeven werden uitgevoerd op species 
afkomstig uit het Kattendiep bij Kampen en de Lemster Rien bij Lemmer. 

Op grond van de proeven met de twee species is het volgende geconcludeerd. Behandeling in de 
grondreinigingsinstallaties is goed mogelijk en levert een herbruikbaar zandproduct (categorie I 
bouwstof) op, zelfs als uitsluitend hydrocyclonage wordt ingezet. Om van een verontreinigde 
baggerspecie klasse 3 of 4 te komen tot een klasse 2 specie is echter aanvullende polishing 
noodzakelijk. Bij de proeven bleek een multifunctioneel toepasbaar zand niet haalbaar. De 
verwerkingskosten bij volledige bezettingsgraad worden geraamd tussen f 25 en f 46 per ton droge 
stof ingevoerde specie. De belangrijkste ingang voor kostenreductie is een grotere capaciteit van de 
installatie. De kosten per ton droge stof gereinigd zand geven grotere verschillen te zien. Hier is naast 
de installatiecapaciteit ook het percentage zand van groot belang. 

Dit rapport bevat zowel de management-samenvatting als het overkoepelende eindrapport van de 
proeven met de grondreinigingsinstallaties. De door de deelnemende bedrijven uitgebrachte rapporten 
hebben hieraan ten grondslag gelegen. 

Namens het Advies- en Kenniscentrum Waterbodems van Rijkswaterstaat, 

ir. J. Lindenberg 
Delft, maart 1998 
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2 INLEIDING EN DOEL 

2.1 Inleiding 

Binnen POSW richt de projectgroep Fysische technieken zich op (selectieve) scheidings- en 
ontwateringstechnieken voor baggerspecie. Zo is in de afgelopen jaren ervaring opgedaan met 
de behandeling van vervuilde baggerspecie in mobiele scheidingsinstallaties. De resultaten 
waren hierbij niet altijd geheel bevredigend en de indruk bestaat dat verbetering en optima- 
lisatie van de bedrijfsvoering/procesbeheersing en daarmee van het resultaat mogelijk is. 

Dit was de aanleiding om een aantal proefreinigingen uit te voeren bij enkele bestaande vaste 
grondreinigingsinstallaties. Deze installaties kenmerken zich in het algemeen door een betere 
procesbeheersing, meerdere processtappen waarmee een pasklare verwerkingsketen voor het 
specifieke specieaanbod kan worden gezocht en meer mogelijkheden voor (additionele) 
reiniging van het zand. Bovendien wordt verwacht dat proefverwerking in een vaste installatie 
leidt tot een beter en betrouwbaarder inzicht in de verwerkingskosten bij volledige bezettings- 
graad van de installatie. Aangezien de verwerking van zandrijke cq. matig zandige baggerspe- 
cie in grootschalige installaties één van de meest kansrijke opties is ter realisatie van de 20% 
verwerking/hergebruik doelstelling, zijn de te verwachten toekomstige verwerkingskosten een 
belangrijke factor voor het slagen van deze optie. 

Het project is in samenwerking tussen POSW. SCG (Service Centrum Grondreiniging) en 
PHB (Projectbureau Hergebruik Baggerspecie van RWS DWW, Delft) uitgevoerd. 

2.2 Doelstellingen 

Binnen Rijswaterstaat bestaat de wens het inzicht te vergroten in de mogelijke inzetbaarheid 
van 'vaste grondreinigingsinstallaties' voor de grootschalige verwerking van verontreinigde 
baggerspecie. 

Deze wens is uitgewerkt in een tweetal praktisch doelstellingen voor het onderhavige project: 
1. Aantonen wat momenteel mogelijk is in een 'vaste grondreinigingsinstallatie' met 

betrekking tot het op praktijkschaal verwerken van verontreinigde baggerspecie: 
- wat is het reinigingsrendement in zijn totaliteit als ook van de afzonderlijke 

processtappen; 
- wat is het verwerkingsresultaat in termen van hergebruiksinogelijkheden; 
- welke procesonderdelen zijn noodzakelijk om tot een herbruikbaar (categorieM1 

bouwstof) cq. multifunctioneel inzetbaar zandproduct te komen? 
Bereken wat bij de gerealiseerde verwerkingsresultaten de totale verwerkingsresultaten 
zouden zijn bij een volledige en volcontinue bezettingsgraad van de installatie als functie 
van het zandgehalte en het aantal verwerkingheinigingsstappen. 

2. 

De onderhavige samenvatting geeft de resultaten betreffende de reinigingsrendementen, 
verwerkingsresultaten en hergebruiksmogelijkheden op hoofdlijneli weer. De complete 

KI%A/POSW 
MT-BDY62346 
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resultaten staan in de definitieve DHV-rapportage ' )  en in de afzonderlijke rapportages van de 
grondreinigingsbedrijven beschreven '). Tevens zijn de kosten in relatie tot grootschalige 
verwerking van baggerspecie in detail uitgewerkt in deze afzonderlijke rapporten. De belang- 
rijkste uitgangspunten en resultaten van de kostenberekeningen zijn opgenomen in hoofdstuk 9 
van deze samenvatting. 

Verwerkeii 'dagprodukties' bagaerspecie in vaste grondreini_gingsinstallaties. DHV Milieu & Infrastructuur. dossier K1624-75-001. MT-BD960875 
versie 1. iiici 1996 

Verwcrhitipsproef van Baggerspecie atkomstig van het Kattendiep te Kampen. BSN. projectnr. 95232. mei 1996 & Reinigen baggrrspecic in een 
vaste pn)iidrcini9ingsinstalIarie, Definitief rapport RI-I 784. Heidemij Realisatie. 295/828. 31 mei 1996 
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3 UITGANGSPUNTEN 

3.1 Geselecteerde baggerspecie 

Met behulp van het Lawabo-bestand van het RIZA zijn een groot aantal species gescreend op 
mogelijk geschiktheid voor de proef. Uitgangspunten voor de te selecteren species waren: 
- mnimaal twee species, van elkaar verschillend qua verontreinigingensamenstelling 

(organische en anorganische verontreinigingen) en zandgehalte; 
species moeten minimaal klasse 4 verontreinigd zijn; 
er moet ruime en gedetailleerde informatie omtrent exacte locatie van de specie voor- 
handen zijn. 

in het bezit zijn van een geavanceerde vaste produktieinstallatie met poli-shingmogelijk- 
heden: 
ervaring met renigen van baggerspecie in hun produktieinstallatie; 
bereidheid tot het verschaffen van gedetaileerde informatie omtrent ecomische haalbaar- 
heid van het reinigen van baggerspecie. 

- 
- 

Uitgangspunten bij het selecteren van de reinigers waren: 
- 

- 
- 

Op basis van bovenstaande uitgangspunten zijn een tweetal species en een tweetal reinigers 
geselecteerd, resulterend in een drietal proeven (dagprodukties): 
- Verwerking van circa 400 m3 specie uit Kattendiep Kampen bij Heidemij Realisatie te 

Moerdijk: 
Verwerking van circa 450 m3 specie uit Lemster Rien Lemmer bij Heidemij Realisatie 
te Moerdijk; 
Verwerking van circa 200 m3 specie uit Kattendiep Kampen bij Bodemsanering Neder- 
land (BSN) te Weert. 

- 

- 

De gebaggerde specie uit Kampen karakteriseert zich als een matig zandige specie (50-65 gew- 
5% > 63pm). met name verontreinigd met metalen en in mindere mate met PAK en PCB's. 
De gebaggerde specie uit Lemmer bevat meer zand (circa 75 gew-% > 63 pm) en is voorna- 
melijk verontreinigd met PAK. 

De reinigers maakten op basis van de geleverde informatie de volgende inschatting (tabel 2.1'): 

! -  
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Tabel 2.1 

Heidemij. Kanendiep Heidemij, Lemster Rien 

85 85 85 

- )  . 
**! . 

Minimaal benodigde hoeveelheid voor een dagproduktie 
Naast organische fractie komen ook nog enkele tonnen vrij bij de spiraal- en magneetscheiding 

Naast de reeds geieverde informatie IS een karakterisatie volgens het T2000-geschikheidsproto- 
col aan de reinigers geleverd vóór verwerking. 

Door DHV is in samenspraak met POSW, Gemeentewerken Rotterdam. DWW/Projectbureau 
Hergebruik Baggerspecie en het SCG een monitoringsplan opgesteld. Afzonderlijke onderdelen 
bij de opzet van het monitoringsplan waren: 
- Relevante gegevens van de reinigingsinstallatie bij BSN en Heidemij op te vragen; 

Locatiebezoek aan de twee reinigingsinstallaties; 
Vooroverleg met BSN en Heidemij (o.a. doornemen van uitvoeringstijdstip. bemonste- 
ringspunten. -frequentie, uitvoerbaarheid etc. 1; 
Atstemming met POSW. SCG en DWWIPHB. 

- 

- 

Op basis van een monitoringsplan is de verwerking van de species gedurende de drie verwer- 
kingsdagen door POSW gemonitored. 

RIZAII’OSW 
MT-UDV6234h 
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4 UITVOERING 

4,l Baggeren en transport van de geselecteerde species 

De volgende partijen zijn door Niebeek Milieumanagement gebaggerd en getransporteerd: 
8 november 1995 
9 november 1995 

9, 10 november 1995 
13 november 1995 
14 november 1995 

16 november 1995 

baggeren van circa 400 m3 klasse 3-4 specie uit het Kattendiep; 
afleveren van circa 400 m3 klasse 3-4 specie uit het Kattendiep bij 
Heidemij Moerdijk (via overslagbedrijf Moerdijk B.V.): 
baggeren van circa 450 m3 klasse 314 specie uit Lemster Rien: 
baggeren van circa 200 m3 klasse 3-4 specie uit het Kattendiep: 
afleveren van circa 450 m3 klasse 3-4 specie uit Lemster Rien bij 
Heidemij Moerdijk (via overslagbedrijf Moerdijk B.V.): 
afleveren van circa 200 m3 klasse 3-4 specie uit het Kattendiep bij 
BSN Weert (lossen en overslag in Roermond en transport met behulp 
van vloeistofdichte containers naar Weert); 

Bij het baggeren van de specie uit het Kattendiep is grote aandacht geschonken aan het streven 
om dezelfde uitgangsspecie bij iedere reiniger af te leveren. Vandaar dat bij het baggeren op 
identieke locaties ook steeds dezelfde mengverhouding is aangehouden, zodat de specie in 
dezelfde verhouding in de beunbakken aanwezig was. 

4.2 Verwerken en monitoring 

De species zijn in de betreffende installaties verwerkt: 
- specie Kattendiep bij Heidemij: verwerking van 06.00 uur op 16 november t/m 8.00 uur 

op I? november; monitoring van 6.30 t/m 23.00 uur op 16 november; 
specie Lemster Riem bij Heidemij: verwerking van 22.00 uur op 19 november t/m 
21 .O0 uur op 20 november, monitoring van 6.30 t/m 21.00 uur op 20 november: 

- verwerken Kattendiep bij BSN: verwerken en monitoring van 06.30 t/m 22.30 uur op 
22 november. 

Voor het processchemas, volgens welke de reiniging heeft plaatsgevonden. wordt verwezen 
naar biilage 2. Het invoeren in de installaties geschiedde bij beide reinigers met behulp van 
tussenopslag (depot), dumpers. invoerbunkers en transportbanden. 

- 

De monitoring is in grote lijnen uitgevoerd volgens het monitoringsplan. Ten aanzien van de 
inzet van afzonderlijke procesonderdelen is deze op een aantal plaatsen gewijzigd ten opzichte 
van het oorspronkelijke monitoringsplan: 
- Bij het verwerken van de Kattendiep specie bij Heidemij zijn de magneet. spiraal heavy 

en de spiraal light niet ingezet, omdat de reiniger op basis van zijn vooronderzoek deze 
niet noodzakelijk achtte voor 'Schoon' zand: 
Bij het verwerken van de Lemster Rien specie bij Heidemij IS de spiraal heavy niet 
Ingezet, eveneens omdat de reiniger dit niet nodig achtte; 
Bij BSN zijn alle mogelijke procesonderdelen ingezet. 

- 

- 

Naast bovengenoemde wijzigingen in procesopzet zijn nog enkele kleine wijzigingen ten 
opzichte van het monitoringsplan doorgevoerd en enkele afwijkingen geconstateerd I ) .  

30 augusius 1'496. , m i e  I 
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4.2. I Massa- en verontreinigingsbalansen 
De massabalansen zijn opgesteld door de reinigers met behulp van weegbonnen van afgevoer- 
de produkten en metingen binnen het systeem gedurende de verwerkingsdag(en). Alle relevan- 
te stromen zijn bemonsterd en geanalyseerd. Met behulp van deze analyseresultaten en de 
massabalans zijn de overall massa- en verontreinigingenbalansen opgesteld (bijlage 1). 
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5 RESULTATEN KATTENDIEP BIJ HEIDEMIJ 

5.1 Gecombineerde massa- en verontreinigsbalans 

Uit de gecombineerde massa- en verontreinigingsbalans (bijlage 1 en 2) kan een algemeen 
beeld van de verschuivingen met betrekking tot de korrelgrootteverdelingen worden afgeleid. 
Vanuit deze massabalans kan berekend worden hoe groot het aandeel gereinigd zand zou zijn, 
uitgaande van een scherpe scheiding bij 63 pm tussen zand en slib (aandeel gereinigd zand is 
theoretisch berekend op basis van korrelgrootteverdelingen, massabalansen en gecorrigeerd 
voor organische stof en calciet ')). Als we ervan uitgaan dat nagenoeg al het organisch 
materiaal afgezeefd wordt of in de slibkoek verzameld wordt, zou theoretisch minimaal tussen 
de 45.3 gew-R en 51.0 gew-% gereinigd zand afgescheiden kunnen worden. In werkelijkheid 
is echter slechts 37,95 gew-% aan gereinigd zand afgescheiden. 

5.2 Produlctbeoordeling 

Op basis van het organische stof gehalte en de korrelgrootteverdeling zijn alle analyseresulta- 
ten getoetst aan de Evaluatie Nota Water (ENW) met behulp van lawabo-3.0 (bijlage 1). Naast 
toetsing aan de ENW zijn de potentieel toe te passen produkten getoetst aan de streef- en 
interventiewaarden uit de Wet bodembescherming (Wbb) en aan het Bouwstoffenbesluit (BsB). 
Hieruit blijkt dat van de beoordeelde produkten (fractie > 4 mm: grind. fractie 1-4 mm: grof 
zand en het gereinigde zand) alleen het zand direct voor hergebruik in aanmerking komt. Het 
zand is toepasbaar als categorie I bouwstop). 

5.3 Scheidingsrendement 

Het scheidingsrendement over de volgende procesonderdelen is bepaald: 
- hydrocyclonag e: 
- flotatie. 

Uit de analyseresultaten (bijlage 1) zijn de scheidingsrendementen over de bovenstaande 
procesonderdelen berekend. Hieruit blijkt dat door hydrocyclonage 89 tot 97 % van de 
metalen en 88% van de PAK aanwezig in de ingaande stroom geconcentreerd wordt in de 
overloop (slibkoek), welke 57.7 % van de ingaande massa bedraagt. Door deze scheidingsstap 
wordt oorspronkelijk klasse 4 materiaal teruggebracht tot klasse 3. 
Door vervolgens flotatie toe te passen wordt aanvullend 30 tot 65 % van de resterende 
metalen en 66% van de resterende PAK aanwezig in de ingaande stroom geconcentreerd in het 
flotatieconcentraat. welke slechts 0.6 % van de uitgaande massa bedraagt. Door flotatie wordt 
de onderloop van de hydrocyclone (klasse 3) teruggebracht tot klasse 2. 

5.4 Interpretatie van de resultaten 

'Categorie I bouwstof" wil zeggen dat het zand moet worden toegepast in een werk van "naai  50 m' ~iici verwiideringsplichr (verplichring tot  

verwijdering van het zand indien leen deel van) het werk, waarm het zand is toegepast. wordt verwilderd). Tcvcns illoeien overige behcersniaatrege- 
len (doorgaans normaal beheer en onderhoud) worden getroffen. Over het algemeen is B&W gemeente br.voc$lr wzag en kan aanvullende eisen 
\tellen. 
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Met behulp van de bovenstaande informatie is de totale massabalans en de distributie van de 
verontreinigingen(vracht) inzichtelijk te maken (bijlage 2). De distributie van de verontreinl- 
gingen(vracht) is weergegeven aan de hand van twee klassebepalende an-organische parame- 
ters (koper en zink) en één organische parameter (PAK). 

Uit de interpretatie van alle beschikbare informatie komen de volgende aspecten naar voren: 
a .  

b. 
C. 

De grootste reductie van de verontreinigingen wordt gerealiseerd door hydrocy- 
clonage: 
Polishing na hydrocyclonage is noodzakelijk om klasse 2 specie te verkrijgen; 
Er is circa 7 tot 13 massa-% minder zand geproduceerd dan verwacht mocht 
worden. 

Ad a .  Grootste verontreinigingsreductie door hydrocyclonage 

Uit de geïnterpreteerde analysegegevens blijkt dat de hydrocyclonage een zeer groot aandeel 
heeft in het verwijderen van de verontreinigingen uit de te reinigen fractie. Het blijkt dat 
gemiddeld 94.9% van de oorspronkelijk aanwezige metalen en 85.5% van de oorspronkelijk 
aanwezige PAK vóór hydrocyclonage in de te reinigen stroom aanwezig is. Na hydrocy- 
clonage zijn deze gereduceerd tot respectievelijk gemiddeld 5.9 % voor de metalen (maximaal 
is nog 10.5% zink aanwezig na hydrocyclonage) en 10.5% PAK. Hieruit blijkt dat 89% van 
de metalen en 75% van de PAK door hydrocyclonage wordt verwijderd. 
Uit toetsing aan het IPO-beleid ten aanzien van hergebruik blijkt dat het materiaal na hydrocy- 
clonage reeds als categorie I bouwstof toepasbaar is. 

Ad b. Polishing na hydrocyclonage is noodzakelijk om klasse 2 specie te verkrijgen 

Ondanks dat bij de hydrocyclonage een zeer groot deel van de verontreinigingen geconcen- 
rreerd IS in de overloop (en dus in de slibkoek), was het noodzakelijk om een aanvullende 
polishing stap (flotatie) toe te passen om een klasse 2 specie te verkrijgen. Een multi-functio- 
nee1 zand heeft men, door flotatie toe te passen. echter niet verkregen (PAK. olie en zink 
overschreden na afloop de streefwaarde). 

Volgens Heidemij is het echter goed mogelijk multi-functioneel zand te verkrijgen m.b.v. het 
toegepaste procédé. Dit baseert Heidemij op de volgende argumenten: 
- Tijdens de proef had men te maken met het juist instellen van het proces, waardoor de 

resultaten in het begin enigszins onder de maat waren. Dit argument wordt onderstreept 
door het feit dat uit de analyseresultaten bleek dat de kwaliteit van het gereinigde zand 
(met name PAK) na verloop van tijd verbeterde. 
De installatie is niet ontworpen voor de hoge 'slib' belastingen, die optreden bij het 
reinigen van dergelijke fijne specie. Doordat de invoercapaciteit verlaagd moest worden 
om al het slib gelijktijdig te kunnen ontwateren, lag de zanddoorzet door de cyclonage- 
en de flotatiestap onder de optimale doorzet. Bij juiste afstemming van doorzet en 
ontwateren zouden. volgens Heidemij, de rendementen zodanig verbeteren. dat multi- 
functioneel zand geproduceerd kan worden. 

- 

Ad c. Minder zandproduktìe dan verwacht 

Uit korrelgrootteverdelingsberekeningen blijkt dat het scheidingspunt duidelijk hoger heeft 

RIZA/POSW 
MT-BL)WIL34h 
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gelegen dan 63 pm (werkelijk scheidingspunt op circa 90 pm). Dit is de belangrijkste oorzaak 
voor het verschil in verwachte en werkelijk gerealiseerde hoeveelheid zand. Of het op een 
hoger cutpoint afscheiden een bewuste keuze van de reiniger (betere kwaliteit van de zandfrac- 
tie) of Slordige procesvoering is geweest, is op basis van de resultaten niet te concluderen. 
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6 RESULTATEN LEMSTER RIEN BIJ HEIDEMIJ 

6.1 Gecombineerde massa- en verontreinigingsbdans 

Op basis van de geformuleerde uitgangspunten zoals geformuleerd in paragraaf 4.1. zou 
theoretisch tussen de 553 gew-% en 60,4 gew-% gereinigd zand afgescheiden kunnen worden 
(afhankelijk van welke berekeningsmethode van fractie > 63 pm in het uitgangsmateriaal 
wordt uitgegaan). In werkelijkheid is 54,95 gew- % aan gereinigd zand afgescheiden, wat 
redelijk goed overeen komt met deze verwachting. 

6.2 Produktbeoordeling 

Na toetsing aan van alle analyseresultaten aan de Evaluatie Nota Water (ENW). aan de streef- 
en interventiewaarden uit de Wet bodembescherming (Wbb) en aan het Bouwstoffenbesluit 
(BsB) blijkt dat van de beoordeelde produkten (fractie > 4 mm: grind. fractie 1-4 mm: grof 
zand en het gereinigde zand) alleen het zand direct voor hergebruik in aanmerking komt. Het 
zand is toepasbaar als categorie I bouwstof. 
Zowel het magnetisch afgescheiden materiaal als het organische materiaal afkomstig van de 
lichte spiralen moet als gevaarlijk afval behandeld worden (PAK-gehalte boven de BAGA- 
grens). 

6.3 Scheidingsrendement 

Het scheidingsrendement over de volgende procesonderdelen is bepaald: 
- hydrocyclonage en magneetscheidingsstap (gecombineerd) 
- 
- flotatie 

afscheiden van de lichte fractie door spiralen 

Uit de analyseresultaten (bijlage 1) zijn de scheidingsrendementen over de bovenstaande 
procesonderdelen berekend en blijkt dat door hydrocyclonage 62 tot meer dan 95 % van de 
metalen en 79% van de PAK aanwezig in de ingaande stroom geconcentreerd wordt de 
overloop (slibkoek). welke 27,45 5% van de ingaande massa bedraagt. Hydrocyclonage heeft. 
ondanks de grote reductie in verontreinigingen. geen effect op de klassering: de onderloop i s  
nog steeds klasse 3 verontreinigd. 

Bij uitsplitsing van het rendement over de magneetscheiding valt op dat (volgens verwachting) 
de sterkst magnetische metalen het meest geconcentreerd zijn in de afgescheiden magneetfrac- 
tie (chroom, koper. lood en nikkel). De relatief sterke afscheiding van het (nauwelijks) 
magnetische arseen is te verklaren door de sterke binding van arseen aan (sterk magnetisch) 
ijzer. 

Het afscheiden van fijn organisch materiaal door spiralen heeft met name effect op het PAK- 
gehalte, maar leidt evenmin tot een lagere klassering. Door vervolgens flotatie toe te passen 
wordt het (zeer) fijne organisch materiaal afgescheiden, samen met zeer fijne slibdeeltjes. 
Ondanks dat deze afgescheiden fractie (flotatieconcentraat) slechts 0.9 1 % van de uitgaande 
massa bedraagt, leidt dit tot een verlaging van klasse 3 naar 2.  

RlZAtPOSU 
UT-BDY6234.0 
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6.4 Interpretatie van de resultaten 

Met behulp van de bovenstaande informatie is de totale massabalans en de distributie van de 
verontreinigingen( vracht) inzichtelijk te maken (bijlage 2). Uit de interpretatie van alle 
beschikbare informatie komen de volgende aspecten naar voren: 
a. 
b. 

Klasseverbetering door de twee zeefstappen: 
De grootste reductie van de verontreinigingen wordt gerealiseerd door hydrocy- 
clonage: 

c L.  Polishing M hydrocyclonage is noodzakelijk om klasse 2 specie te verkrijgen, 
d. Lagere zandproduktie dan verwacht. 

Ad a .  Klasseverbetering door de twee zeefstappen (afieven op 4 en 1 mm) 

De klassering van het uitgangsmateriaal (klasse 4) is door de twee zeefstappen (op 4 en I mm) 
al verlaagd is tot klasse 3. Gezien het feit dat de klasse 4 normering van het uitgangsmateriaal 
volledig voor rekening van het PAK-gehalte kwam. wordt de klasseverlaging verklaard door 
het afzeven van grof organisch materiaal, dat verontreinigd is met PAK. Dit wordt bevestigd 
door de analyseresultaten van het afgescheiden zeefrestanten. 
Resultaat van de verbetering in kwaliteit is dat het materiaal in theorie toepasbaar is als 
categorie I1 bouwstof (volgens IPO-normering), gezien het feit dat enkele metalen weliswaar 
de tussengrenswaarde overschrijden maar geen de grenswaarde (bepaling van uiteindelijke 
toepassingsmogelijkheid via uitloogonderzoek). 

Ad b. Grootste verontreinigingsreductie door hydrocyclonage 

Uit de geïnterpreteerde analysegegevens blijkt wederom dat de hydrocyclonage een zeer groot 
aandeel heeft in het verwijderen van de verontreinigingen uit de te reinigen fractie. Het blijkt 
dat 65% van de metalen en 62% van de PAK door hydrocyclonage wordt verwijderd. De 
geconstateerde relatief grote spreiding aan rendementen voor de metalen wordt verklaard door 
het feit dat de ingangsgehaltes relatief laag zijn voor deze metalen. 
Uit toetsing aan het IPO-beleid ten aanzien van hergebruik blijkt dat het materiaal na hydrocy- 
clonage reeds als categorie I bouwstof toepasbaar is (metalen onder de tussengrenswaarde en 
overige componenten onder de grenswaarde). 

Ad c. Polishing na hydrocyclonage is noodzakelijk om klasse 2 specie te verkrijgen 

Polishing is bij Lemster Riem specie uitgevoerd door magneetscheiding 'lichte' spiralen 'en 
flotatie. De interpretatie is conform 4.4 Ad b. 

Ad d. Lagere zandproduktie dan verwacht 

Hoewel het verschil in verwachte en geproduceerde zandproduktie bij de specie uit Lemster 
Rien kleiner was dan bij de specie uit Kattendiep. blijkt uit onderzoek naar het scheidingspunt 
voor de hydrocyclonage (via verschillende korrelgrootteverdelingen) dat wederom het werke- 
lijke scheidingspunt duidelijk hoger heeft gelegen dan 63 pm. Het werkelijk scheidingspunt lag 
juist boven de 100 pm, waardoor er minder zand dan verwacht geproduceerd is. 

30 augustus lY96. versir I 
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7 RESULTATEN KATTENDIEP BIJ BSN 

7 " l  Gecombineerde massa- en verontreinigingsbalans 

Uitgaande van de uitgangspunten zoals geformuleerd in paragraaf 4.1. zou theoretisch tussen 
de 24,4 gew-% en 42,6 gew-% gereinigd zand (>  63 pm) afgescheiden kunnen worden. In 
werkelijkheid is 24.31 gew-% aan gereinigd zand (> 63 pm) afgescheiden, wat aan de lage 
kant is ten opzichte van de prognose. Hiernaast is tevens nog 431  gew-% gereinigd (fijn) 
zand (25-63 firn) afgescheiden. 

7.2 Produktbeoordeling 

Na toetsing aan van alle analyseresultaten aan de ENW, de Wbb en het BsB blijkt dat van de 
beoordeelde produkten (magnetisch materiaal, zware mineralen, organische stof, het gereinig- 
de fijne zand en het gereinigde grove zand) alleen het grove gereinigde zand en de zware 
mineralen direct voor hergebruik in aanmerking komen. Beide herbruikbare produkten zijn 
toepasbaar als categorie I bouwstof. 
Het feit dat de afgescheiden fractie door de zware spiralen (zware mineralen) herbruikbaar is 
wijst echter eerder op een niet effectief functioneren van deze 'zware' spiralen, dan op het 
mogelijke feit dat dit produkt meestal herbruikbaar is. 
Het organisch materiaal afkomstig van de lichte spiralen moet wederom op basis van het PAK- 
gehalte als gevaarlijk afval behandeld worden (BAGA-materiaal). 

Opvallend was het feit dat het fijne gereinigde zand (25-63 pm) niet toepasbaar is op basis van 
het zinkgehalte, dat de grenswaarde uit de BsB overschrijdt. Er was vooraf rekening gehouden 
met een mindere kwaliteit van dit zand ten opzichte van het grove, door een grotere aanwezig- 
heid van fijne deeltjes. Vooraf werd echter niet verwacht dat de kwaliteit van dit fijne zand 
zodanig slecht zou zijn. dat herbruikbaarheid als Categorie I of I1 bouwstof niet mogelijk zou 
zijn. 

7.3 Scheidingsrendement 

Het scheidingsrendement over de volgende procesonderdelen is bepaald : 
- hydrocyclonage (zowel met 63 pm als 25 pm als scheidingspunt) 
- magneetscheidingsstap 
- afscheiden van zowel de 'zware' als 'lichte' fractie door spiralen 

Uit de analyseresultaten (bij lage 1) zijn de scheidingsrendementen over bovenstaande proces- 
onderdelen berekend en blijkt dat zowel de hydrocyclonage op 63 pm als op 25 pm bijzonder 
effectief IS geweest. De percentages variëren van 91 tot 98 % van de metalen en 94% tot 97% 
van de PAK aanwezig in de ingaande stroom geconcentreerd wordt de overloop. Hydro- 
cyclonage op 63 pm heeft reductie van klasse 4 naar klasse 3 materiaal tot gevolg. Hydrocy- 
clonage op 25 pm heeft. ondanks de relatief grotere reductie in verontreinigingen dan bij de 
63 firn cyclonage, geen effect op de klassering; de onderloop bli,jft nog steeds klasse 4 
verontreinigd. De oorzaak hiervoor ligt waarschijnlijk bij de hoge aanvangsconcentratie aan 
verontreinigingen. 

RILAX'OSW 
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Het afscheiden van zware mineralen door spiralen heeft een negatief effect gehad op de 
reiniging, de afgescheiden fractie is schoner dan de doorval. Een duidelijk aanwijsbare reden 
hiervoor is niet te geven. 

Het afscheiden van de lichte organische fractie heeft een zeer duidelijk effect gehad op met 
name het PAK-gehalte maar ook op de metalen. De behaalde rendementen zijn zeer hoog; 
96% van de ingaande PAK en 40% tot 85% van de ingaande metalen is in deze Ilchte 
spiraalstap geconcentreerd in minder dan 1 gew.-% van de ingaande stroom. Bovendien heeft 
deze stap een klasseverlagend effect: van klasse 3 naar klasse 2. 

7.4 Interpretatie van de resultaten 

Met behulp van de bovenstaande informatie is de totale massabalans en de distributie van de 
verontreinigingen(vracht) inzichtelijk te maken (bijlage 2). Uit de interpretatie van alle 
beschikbare informatie komen de volgënde 'aspecten naar voren: 
a. Opstellen van massa- en verontreinigingenbalans 'binnen' het systeem is niet altijd 

mogelijk op een eenduidige manier; 
b. De grootste reductie van de verontreinigingen wordt gerealiseerd door hydrocy- 

clonage ; 
C. Afscheiden van de zware mineraalfractie leidt niet tot het gewenst effect: 
d. Afscheiden van de magnetische en lichte organische fractie na hydrocyclonage is 

noodzakelijk om klasse 2 gereinigd grof zand te verkrijgen; 
e .  Gereinigd fijne zand is niet herbruikbaar; 
f. Lagere zandproduktie dan verwacht. 

Ad a. Moeilijk op te stellen massa- en verontreinigingenbalans 'binnen' het systeem 

Het blijkt dat de overall massa- en verontreinigingsbalans, opgesteld uit de eindprodukten, 
redelijk goed klopt (sluitend is). Bij het opstellen van de balansen 'binnen' het systeem 
(balansen over afzonderlijke onderdelen) lag dit aanmerkelijk moeilijker. Eén oorzaak hiervoor 
ligt waarschijnlijk in het feit dat de installatie van BSN niet zo inzichtelijk (d.w.z. straight- 
forward) is. als bijvoorbeeld de installatie van Heidemij; er zijn relatief veel retourstromen en 
verzamelbakken van verschillende tussenprodukten. Een andere mogelijke oorzaak is dat 
sommige stromen niet altijd even makkelijk te bemonsteren zijn. 

Ad &. Grootste verontreinigingsreductie door hydrocyclonage 

Uit de geïnterpreteerde analysegegevens blijkt wederom dat de hydrocyclonage een zeer groot 
aandeel heefi in het verwijderen van de verontreinigingen uit de te reinigen fractie. 
Resultaat van deze verwijdering van verontreinigingen is dat het materiaal in theorie toepas- 
baar is als categorie I1 bouwstof (volgens IPO-normering), gezien het feit dat enkele metalen 
weliswaar de tussengrenswaarde overschrijden maar geen de grenswaarde. De uiteindelijke 
toepassingsmogelijkheid moet bepaald worden via uitloogonderzoek. dat in het kader van dit 
onderzoek niet uitgevoerd is op dit materiaal. 

Ad c Afscheiden van de zware mineraalfractie leidt nier tot het gewenst effect 

Het atscheiden van zware mineralen door spiralen heeft een negatief effect gehad op de 
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reiniging, de afgescheiden fractie is schoner dan de doorval. Uit toetsing aan normering blijkt 
echter dat deze afgescheiden fractie wel herbruikbaar is, maar dit is niet het oorspronkelijk 
beoogde effect van deze scheidingsstap geweest. Uit de resultaten blijkt dat in de fractie met 
een grote soortelijke dichtheid niet een groot deel van de verontreinigingen geconcentreerd is. 

Ad d .  Polishing (d. W . Z .  afscheiden van de magnetische en lichte organische fractie! na 
hydroqclonage is noodzakelijk om klasse 2 gereinigd grof zand te verkrijgen 

Polishing is bij BSN uitgevoerd door magneetscheiding en 'lichte' spiralen. De interpretatie is 
conform 4.4 Ad b. 

Ad e. Gereinigd fijne zand is niet herbruikbaar; 

Bij het gereinigde fijne zand (25-63 pm) heeft de polishing (uitsluitend 'lichte' spiralen) echter 
niet het gewenste effect (d.w.z. klassever&ndering tot klasse 2) tot gevolg gehad. Ondanks de 
enorme reductie in verontreiniging door toepassing van 'lichte' spiralen bleef het fijne zand tot 
boven de interventiewaarde verontreinigd (klasse 4) op basis van zink. 

Ad,f Lagere zandproduktie dan verwacht 

De uiteindelijk geproduceerde hoeveelheid grof zand ( > 63 pm), namelijk 24.3 gew.-% lag 
aan de onderzijde van het verwachtingspatroon (24,4 tot 42,6 gew .- 7%). Uit korrelgroottever- 
delingsberekeningen blijkt dat het scheidingspunt duidelijk hoger heeft gelegen dan 63 pm 
(werkelijk scheidingspunt op circa 120-150 pm), waardoor er minder grof zand geproduceerd 
is dan verwacht. 





DHV Milieu en Infrastructuur BV 

8 VERGELIJKING TUSSEN INSTALLATIES EN SPECIES 

8.1 Vergelijking tussen de installaties van Heidemij en BSN 

Proces en uitvoering 

Bij het vergelijken van de installaties van Heidemij en BSN blijkt dat BSN werkt met een 
hogedruk unit vóór toepassing van hydrocyclonage en geen flotatie, terwijl Heidemij juist geen 
hogedruk unit en wel flotatie toepast. 
Een ander belangrijk verschil in opzet is dat de installatie van Heidemij inzichtelijker (d.w.z. 
simpeler en meer straight-forward van opzet) is. Dit blijkt uit de grotere hoeveelheid retour- 
stromen, verzamelbakken voor verschillende stromen etc. bij BSN. 

Een verschil in uitvoering bij het verwerken van dezelfde specie (Kattendiep Kampen) tussen 
Heidemij en BSN, is dat Heidemij op basis van eigen vooronderzoek kiest voor het weglaten 
('by-pass'en) van de magneetscheiding en de 'lichte' en 'zware' spiralen. BSN gebruikt alle 
mogelijke beschikbare processtappen voor de Kattendiep-specie. 

Uitgangspunten voor installatie-vergelijking 

Een belangrijk uitgangspunt voor de vergelijking van de installaties van Heidemij en BSN is 
dat dezelfde specie verwerkt is. Ondanks het feit dat er veel aandacht is geschonken aan het 
afleveren van zoveel mogelijk dezelfde specie is gebleken dat de uitgangsspecie bij Heidemij 
en BSN een aantal belangrijke verschillen bevat; de Kattendiep-specie aangeleverd aan BSN 
bevat veel minder grof materiaal (> lmm), minder fijn materiaal (<  63 pm) en is relatief 
iets zwaarder verontreinigd. Hiermee is in de vergelijking rekening gehouden. 

Resultaten 

Naast de conclusies. die reeds in de voorgaande hoofdstukken zijn getrokken. komen bij 
vergelijking van installaties de volgende aspecten naar voren: 
- Zowel Heidemij als BSN kunnen de Kattendiep-specie reinigen tot een herbruikbaar 

produkt (caregorie 1 bouwstof). Multifunctioneel zand is echter bij geen van de reinigers 
bereikt I 
Het rendement van de hydrocyclonagestap op 63 pm is groter bij BSK dan bij Heide- 
mij. ondanks dat deze scheidingsstap bij Heidemij in twee hydrocycloonstappen in serie 
is uitgevoerd en bij BSN met één. De oorzaak hiervoor ligt waarschijnlijk in de hoge- 
druk unit bij BSNI die voor een goede 'losmaking' van verontreiniging aan deeltjes 
zorgt; 
Het werkeleijke scheidingspunt van de 'hydrocyclonagestap op 63 pm' lag bij BSN 
enigszins hoger dan bij Heidemij (respectievelijk 120-150 pm t.o.v. 90 pm). Dit heeft 
geresulteerd in het feit dat BSN iets meer winbaar zand heeft verloren. Overigens zitten 
beide reinigers hoger dan het vooraf opgegeven scheidingspunt van 63 pm. Verwacht 
wordt dat met een installatie die nog beter is afgestemd/gediinensioneerd op lagere 
zanddoorzet tevens een lager scheidingspunt en een scherpere scheiding (minder mispla- 
cement) kan worden gerealiseerd íen op deze wijze een hogere zandopbrengst kan 
worden verkregen j .  

- 

- 
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8.2 Vergelij ken van twee verschillende species in dezelfde installatie 

Proces t v i  uitvoering 

In de installatie van Heidemij zijn twee verschillende species. Kattendiep Kampen en Lemster 
Rien Leinmer, verwerkt. Een verschil in uitvoering bij het verwerken van de twee verschillen- 
de species is dat bij Kattendiep een nagenoeg minimale inzet van procesonderdelen is gebruikt 
(uitsluitend hydrocyclonage gevolgd door flotatie), terwijl bij de Lemster Rien specie een 
nagenoeg volledige inzet van beschikbare procesonderdelen is gebruikt (te weten: hydrocyclo- 
nage, magneetscheiding, lichte spiralen en flotatie). De reden hiervan ligt in het door de 
reiniger uitgevoerde vooronderzoek, waaruit is gebleken dat bepaalde procesonderdelen niet 
(in voldoende mate) zouden bijdragen tot het reinigen van de specie. 

Bij de vergelijking tussen de twee species is rekening gehouden met de bovenstaande verschil- 
len in ingezette procesonderdelen (en verschil in uitgangsmateriaal). 

Resultaten 

Naast de conclusies, die reeds in de voorgaande hoofdstukken zijn getrokken, komen bij 
vergelijking van verwerking van verschillende species in dezelfde installatie de volgende 
aspecten naar voren: 
- Zowel qua gerealiseerde eindgehalten van het gereinigde zand ten opzichte van het uit- 

gangsmateriaal als gerealiseerde zandopbrenst ten opzichte van verwachting heeft het 
verwerken van de specie uit Lemster Rien tot betere resultaten geleid. 
Mogeliike verklaringen hiervoor zijn: 
a. De specie uit Lemster Rien was zandiger dan die uit Kattendiep Kampen. Aange- 

zien de installatie is gedimensioneerd op met name zandig materiaal (droge grond) 
benaderen de afzonderlijke procesonderdelen bij verwerking van het 'zandige' 
materiaal uit Lemster Rien ook beter hun gebruikelijke rendement. Door de hoge 
slibbelasting van met name de mechanische ontwateringsstap (zeefbandpers) bij 
verwerking van specie uit het Kattendiep was de doorzet door de andere proces- 
onderdelen lager dan gebruikelijk, wat een lager rendement tot gevolg had: 
Bij de specie uit Lemster Rien zijn meerdere procesonderdelen ingezet, waarbij 
ieder onderdeel een bijdrage (hoe klein ook) heeft geleverd aan het scheidingsren- 
dement. Dit heeft een relatief schoner zand tot gevolg gehad; 
De Lemster Rien specie kan van oorsprong 'makkelijker reinigbaar' zijn geweest, 
vanuit de specifieke wijze waarop de verontreinigingen in de specie aanwezig 
waren (aanhechting, adsorptie, coating, discrete deeltjes etc.). De aanwezigheids- 
vorm beïnvloedt het reinigingsrendement. 

De werkelijke verklaring voor het verschil in reinigingsrendement en zandopbrenst ligt 
waarschijnlijk besloten in een combinatie van de drie bovengenoemde verklaringen. 

b. 

c. 

- Het feit dat bij de specie uit Kattendiep het scheidingspunt hoger dan 63 pm lag is niet 
de enige reden dat minder zand geproduceerd is dan vooraf verwacht. Bij reiniging van 
de specie uit Lemmer lag het scheidingspunt immers ook hoger dan 63 pm (vergelijk- 
baar met Kattendiep) maar hier werd wel de verwachte hoeveelheid zand geproduceerd. 
Naast het scheidingspunt zal hier waarschijnlijk ook de steilheid van de scheidingscurve 
een rol hebben gespeeld (optreden van meer misplacement bij de specie uit Kattendiep). 

RIZA/I'OSW 
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9 KOSTEN GROOTSCHALIGE VERWERKING BAGGERSPECIE 

9.1 Uitgangspunten 

De inzetbaarheid van een vaste grondreinigingsinstallatie voor de grootschalige verwerking 
van baggerspecie hangt in belangrijke mate af van de kosten die ermee gemoeid zijn. De totale 
verwerkingskosten zijn voornamelijk afhankelijk van de volgende gegevens: 
- de capaciteit en operationele productie van de installatie 
- de effectiviteit of het reinigingsrendement van de verwerking 
- de totale kapitaalslasten van de verwerkingsinstallatie 
- de exploitatiekosten 

In een vaste grondreinigingsinstallatie wordt baggerspecie gescheiden in een schone (dan wel 
herbruikbare) stroom zand en een sterk verontreinigde stroom slib. Het verontreinigde slib 
moet normaliter tegen hoge kosten worden gestort. Een belangrijke ingang voor de inzetbaar- 
heid van de installatie is daarmee de opbrengst. Deze wordt uitgedrukt in de hoeveelheid 
schone of herbruikbare grond als percentage van de totale hoeveelheid ingevoerde baggerspe- 
cie. Naarmate het percentage slib in de aangeboden baggerspecie hoger is nemen de stortkos- 
ten toe en neemt de haalbaarheid van de verwerking en daarmee de inzetbaarheid van de 
installatie af. Tevens heeft een hoger slibgehalte directe gevolgen voor de verwerkingskosten 
omdat deze voor een belangrijk deel worden bepaald door de kosten voor mechanische 
ontwatering. 

De door POSW aan de twee grondreinigingsbedrijven verleende opdracht behelsde behalve 
uitvoering en rapportage van de hiervoor beschreven verwerkingsproeven tevens het aanleve- 
ren van gespecificeerde kostenramingen voor de verwerking van baggerspecie bij volledige 
bezettingsgraad van de installatie. Hiertoe zijn door POSW de volgende uitgangspunten 
voorgeschreven: 
- 
- 
- 

volledige en volcontinue bezetting: 24 uur per dag, 85% van 365 dagen; 
uitwerking kosten voor specie met zandgehalten van 50 en 80%: 
uitwerking kosten zowel voor "maximaal schoon" als "maximaal herbruikbaar" van het 
resulterende zand: 
10 jaar afschrijvingstermijn voor kapitaalsinvesteringen en een rentepercentage van 8 % : 
op basis van een grondreinigingsinstallatie waarbij de resultaten en ervaringen opgedaan 
bij de proefverwerking zijn meegenomen; 
beschrijving van die installatie en van het verwachte resultaat in termen van hergebruik. 

- 
- 

- 

9.2 Uitwerking en resultaten 

De door beide grondreinigingsbedrijven opgestelde kostenramingen voldoen grotendeels aan 
voornoemde uitgangspunten. Toch komen er in de verdere uitwerking ook enkele belangrijke 
verschillen naar voren. Zo is er door één bedrijf een additionele reductie in effectiviteit van 
75 '35 ingevoerd. D.W.Z. de voorgeschreven 85% is opgevat als volledige stilstand (ondermeer 
tijdens een vorstperiode, onderhoud). Daarnaast zal er extra stagnatie en periodes met mindere 
productie optreden als gevolg van ondermeer inspelen van de installatie en variatie in specie- 
aanbod. Het andere bedrijf is de mening toegedaan dat dit deels is verdisconteerd in de 
opgegeven " 8 5 4  van 365 dagen" en deels in de gekozen installariecapaciteit die als een 



DHV Milieu en Infrastructuur BV 

~ ~ 

Bedri.jt 

Heidemij 

BSN 

gemiddelde effectieve capaciteit is opgevat. 

capaciteit per uur jaarproductie 
(tds invoer) (tds invoer) 

40 220 .o00 

25 185.000 

50 370.000 

Door BSN worden de infrastructurele voorzieningen in 20 jaar afgeschreven en wordt huur in 
rekening gebracht per m' grondoppervlak. Heidemij schrijft terreininrichting, gebouwen en 
overige voorzieningen in 10 jaar af. Op de grondaankoop wordt niet afgeschreven. 

De capaciteit van de installatie is niet door POSW voorgeschreven. Door Heidemij is 40 tds 
per uur als Uitgangspunt gekozen. BSN heeft de kostenberekeningen uitgevoerd voor zowel 25 
tds als 50 tds per uur. BSN geeft daarbij aan dat bij gewenste, belangrijk hogere capaciteiten 
m één installatie zodanige logistieke problemen zullen optreden dat een complete tweede 
verwerkingsinstallatie meer voor de hand ligt. De additionele door Heidemij ingevoerde 
effectiviteitsreductie van 75 % kan ook worden opgevat als een reductie van de capaciteit van 
de installatie tot 0,75 x 40 = 30 tds per uur. De jaarproducties van de doorgerekende 
installaties bedragen: 

In de door beide grondreinigingsbedrijven geleverde rapporten zijn de voor grootschalige 
verwerking van baggerspecie benodigde installaties beschreven. Hierbij is de ervaringen 
opgedaan bij de in opdracht van POSW uitgevoerde proefverwerkingen meegenomen en ver- 
werkt. Zo is speciale aandacht besteed aan de logistieke zaken, onder meer de (continue) 
voeding van de installatie, de opslag en afvoer van de producten. De verwerkingsketens die 
door beide bedrijven worden voorgesteld zijn in hoofdlijnen identiek aan de installaties, 
ingezet bij de hiervoor beschreven proefverwerkingen. Heidemij presenteert een "standaard" 
verwerkingsinstallatie en een met o.a. een flotatiestap uitgebreide installatie. Het reinigings- 
rendement van de standaardinstallatie zal 60 à 80% bedragen. De uitgebreide installatie dient 
volgens Heidemij ingezet te worden indien een "maximaal reinigingsrendement" vereist is. 
BSN maakt geen onderscheid in installaties t. b.v. "maximaal schoon" als "maximaal herbruik- 
baar" van het resulterende zand. Wel wordt de verwerking in de installatie door BSN om- 
schreven als "volledige reiniging" 

Beide grondremigingsbedrijven leveren kostenberekeningen voor species met zandgehalten van 
50 en 80%. Echter de korreldiameter waarbij de 50 resp. 80% grens wordt gedefinieerd 
varieert. 
Heidemij legt deze grens bij 50 pm, BSN zelfs bij 25 pm. In de BSN installatie zijn (evenals 
bij de proefsanering) scheidingen voorzien bij zowel 25 pm als 63 pm. Er wordt daarbij 
uitgegaan van herbruikbare stromen grof zand en fijn zand als output. Gelet op het resultaat 
van de proefverwerking door BSN dat niet tot een herbruikbare fijne zand fractie leidde. 
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kunnen bij dit laatste twijfels m.b.t. de volledige haalbaarheid worden geplaatst. Indien het 
fijne zand daarentegen wel tot een herbruikbaar niveau kan worden gereinigd is er wellicht 
sprake van een belangrijk voordeel. Omdat bij de POSW voorwaarde "50 resp 80% zand" 63 
pm als grens in korreldiameter bedoeld was, kan een additionele herbruikbare fractie 25 pm 
c d < 63 pm de haalbaarheid van baggerspecieverwerking middels natte scheidingstech- 
nieken vergroten. 

BSN heeft in aanvulling op de kostenspecificaties voor 50 en 80% zand tevens een kostenover- 
zicht geleverd voor de grootschalige verwerking van baggerspecie met karakteristieken 
overeenkomend met de bij de proefverwerking ingevoerde Kattendiepspecie. Deze specie 
bevatte ongeveer 30% zand. Voor deze drie species is steeds onderscheid gemaakt in de twee 
eerder genoemde capaciteiten 25 en 50 tds per uur. 

Beide grondreinigingsbedrijven presenteren . .  in de afzonderlijke rapporten gedetailleerde 
kostenberekeningen. M.b. t. de investeringen wordt onderscheid gemaakt in de kosten voor de 
verwerkmgsinstallatie en in die voor infrastructuur en voorzieningen. De kosten voor de 
(belangrijkste) onderdelen van de verwerkingsketen worden vermeld. Voor de bepaling van de 
hieruit voortvloeiende kapitaalskosten ten laste van de exploitatie is uitgegaan van de door 
POSW voorgeschreven afschrijvingstermijn en rentepercentage (behalve BSN die de infrastruc- 
turele voorzieningen in 20 jaar afschrijft). Daarenboven zijn bij de exploitatiekosten de 
jaarlijkse kosten voor overslag en transport, onderhoud, energie, analyses, chemicaliëm, enz. 
afzonderlijk vermeld. Hetzelfde geldt voor de personeelskosten welke een belangrijk deel van 
de totale exploitatiekosten uitmaken. 

in de door Heidemij en BSN geleverde kostenoverzichten komen hier en daar verschillen naar 
voren. Deze zijn echter nooit bijzonder groot en in de meeste gevallen (ruwweg) verklaarbaar 
(bijv. door verschillen in samenvoeging van deelposten). Daarnaast spelen de verschillen in de 
beide installaties een rol en wellicht ook verschillen in inzicht in de karakteristieken van en 
wijze van cvoor)behandeling voor baggerspecie, enz. Bij dit laatste kan worden opgemerkt dat 
de ervaring in het op grotere schaal verwerken van baggerspecie in Nederland nog klein is. 

Hieronder wordt volstaan met het geven van de belangrijkste kostenkarakteristieken. Voor de 
gedetailleerde specificaties wordt verwezen naar de rapporten van de beide grondreinigings- 
bedrijven. Hierbij wordt opgemerkt dat naar beide bedrijven is toegezegd dat deze inhoudelij- 
ke rapporten niet openbaar worden gemaakt en dat inzage slechts voorbehouden is voor 
interne POSW toepassingen. 

Investerinpskosten 

Ten behoeve van verwerking van baggerspecie minimaal 50% zmd bedragen de totale 
investeringen tussen de Mfl. 10 en Mfl. 15. 
Ruwweg zijn de voor de installatie benodigde investeringen tussen de 40 à 60% van het totaal. 
Het overige is vereist voor infrastructuur. gebouwen en diverse voorzieninigen. 
De bijdrage van waterbehandeling waaronder mechanische ontwatering varieert tussen 
ongeveer 25 en 40% van de totale investeringen (afhankelijk van percentage zand in de specie) 

KIZA!POSW 
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Exploitatiekosten 

Voor specie met 50% zand liggen de totale jaarlijkse exploitatiekosten tussen de Mfl. 6.4 en 
Mfl. 8,5 (exclusief opslagen en winst). De variatie is voornamelijk afhankelijk van de capaci- 
teit van de installatie. De kapitaalslasten bedragen ca. 20 % hiervan. De personeelskosten 35 
à 4 5 % .  

Voor specie met 80% zand liggen de totale exploitatiekosten tussen de Mfl. 6.2 en Mfl. 8.2 
(exclusief opslagen en winst). De variatie wordt ook nu vooral afhankelijk van de installa- 
tiecapaciteit. De kapitaalslasten bedragen eveneens ca. 20 % hiervan. De personeelskosten 35 
à 45% 

Verwerkingskosten per ton droge stof 

De resulterende verwerkingskosten vodr specie met 50% zand bedragen tussen f 26,- en f 46,- 
per ton droge stof ingevoerde baggerspecie. De belangrijkste ingang voor kostenreductie per 
eenheid ingevoerde baggerspecie is een grotere installatiecapaciteit. (50 tds per uur tegenover 
25 tds per uur). 

De resulterende verwerkingskosten voor specie met 80% zand bedragen tussen f 25,- en f 39,- 
per ton droge stof ingevoerde baggerspecie. De belangrijkste ingang voor kostenreductie is 
weer een grotere installatiecapaciteit. (50 tds per uur tegenover 25 tds per uur). Vergelijking 
van de kosten bij 50 resp. 80% zand toont slechts een relatief klein verschil. f 1.- tot maxim- 
aal f 7.- per tds. Dit ondanks de relatief hoge bijdrage van mechanische ontwatering van het 
slib in de kosten voor de complete installatie. Opmerkelijk is dat Heidemij de additionele 
kosten bij 50% zand t.o.v. 80% zand aanzienlijk hoger inschat dan BSN. 

Indien de kosten worden uitgedrukt per ton droge stof gereinigd zand dan wordt het verschil 
veel duidelijker. namelijk f 54,- tot f 92,- per ton droge stof zand bij specie met 50% zand en 
f 32.- tot f 49,- per ton droge stof zand bij specie met 80% zand. 

Het verschil tussen de door Heidemij gepresenteerde kosten voor de "standaard" installatie en 
de uitgebreide installatie (t.b.v. maximaal reinigingsrendement van het zand) blijft beperkt tot 
ongeveer f 3,- per ingevoerde ton droge stof specie. Dit betekent dat uitbreiding van de 
standaardinstallatie met een aantal componenten (hier heavy spiralen, flotatiecellen en mag- 
neetafscheider) geen belangrijke kostenverhoging met zich meebrengt. 

Door BSN zijn de kosten berekend voor de verwerking van Kattendiepspecie met ongeveer 
30% zand. Deze bedragen f 29,- en f 42,- per ton droge stof ingevoerde baggerspecie bij 
capaciteiten van resp. 25 en 50 tds per uur. Per ton droge stof gereinigd zand zijn deze kosten 
f 98.- en f 142.-. 

Alle voornoemde verwerkingskosten per tds zijn inclusief 15 tot 20% opslagen/winst. doch 
exclusief stortkosten voor de afzet van het verontreinigde residu. 
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10 CONCLUSIES EN DISCUSSIE 

10.1 Conclusies 

De conclusies ten aanzien van de technische verwerking van de twee species kunnen als volgt 
worden samengevat: 
* Alle over-al1 massa- en verontreinigingsbalansen (in- en uitgaande stromen) zijn redelijk 

sluitend. De verontreinigingsbalansen binnen het systeem zijn minder betrouwbaar door 
mogelijke monsternamefouten en fluctuaties in doorzet van afzonderlijke onderdelen. 
Hydrocyclonage is de meest bepalende stap in het proces. Hierbij wordt de bulk aan 
verontreiniging afgescheiden en deze stap bepaalt in grote mate de uiteindelijke zandop- 
brengst. Tevens is gebleken dat de hydrocyclonagestap nog optimaler uitgevoerd kan 
worden voor baggerspecie: het scheidingspunt kan lager en de scheidingskarakteristiek 
steiler. Uit de resultaten bleek bijvoorbeeld dat het gemiddelde scheidingspunt voor 
hydrocyclonage op circa 100 pm lag in plaats van de verwachte 63 pm. 
Beide reinigers hadden problemen met het voortraject van de verwerking (aanvoer van 
specie tot in de installatie). Bij grootschalige verwerking van baggerspecie in (aangepas- 
te) grondreinigingsinstallaties zal veel aandacht aan een efficiënte en doelmatige aanpak 
van dit voortraject besteed moeten worden. 

* 

* 

De conclusies ten aanzien van de produktkwaliteit kunnen als volgt worden samengevat: 
* Door alléén de hydrocyclonagestap uit te voeren (zonder aanvullende polishing van de 

zandfractie) zijn de reinigers in staat een herbruikbaar zandprodukt te leveren [categorie 
I of I1 bouwstof volgens de IPO-normering). 
Ondanks dat de grote bulk van de verontreiniging door middel van hydrocyclonage 
wordt verwijderd, is polishing (magneet-, spiraalscheiding, flotatie etc.) van de zand- 
fractie noodzakelijk om tot een klasse 2-specie (volgens ENW) te komen. Multi-functio- 
nee1 toepasbaar zand wordt echter ook niet na de inzet van polishing bereikt. 
Het verkrijgen van een separate herbruikbare fijne zandfractie (globaal 25-63 firn) is 
vooralsnog niet gerealiseerd (dit is alleen door BSN nagestreefd). 

* 

Met behulp van 'vaste grondreinigingsinstallaties' is het zeer goed mogelijk baggerspecie te 
scheiden in een herbruikbaar produkt (categorie I bouwstof). Bij de onderzochte species was 
uitsluitend de inzet van hydrocyclonage noodzakelijk om tot dergelijk categorie I bouwstof te 
komen. 

Met aanvullende polishing-stappen (zoals spiraalscheiding, magneetscheiding. flotatie etc. ) is 
bet mogelijk de verontreinigingenvracht in het 'schone zandprodukt' nogmaals aanzienlijk te 
verlagen. Multifunctioneel toepasbaar zand is ondanks deze aanvul lende technieken niet 
geproduceerd. Er zijn echter aanwijzingen dat bij betere dimensionering van de installatie en 
na inachtname van de vereiste 'inspeeltijd' voor het bereiken van evenwicht in de installatie 
nog betere rendementen gehaald zullen worden. Aanpassingen die tot rendementsverbeteringen 
zullen leiden zijn. 
* aanpassen van het voortraject (o.a. voorafgaande homogenisatie), zodat het effect van 

heterogeniteit in de specie verminderd wordt en de specie efficiënt en doelmatig inge- 
bracht kan worden. 
De gehele installatie moet gedimensioneerd zijn op een meer slibrijk uitgangsmateriaal * 
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(dan bij de droge bodem gebruikelijk is). Dit houdt met name in dat de slibontwatering 
berekend is op grotere doorzetten zodat de capaciteiten van de overige onderdelen 
optimaal benut kunnen worden. 
De efficiëntie van de hydrocyclonagestap kan nog verder verbeterd worden teneinde een 
steilere scheidingskarakteristiek en een lager scheidingspunt te kunnen realiseren (door 
bijvoorbeeld meertraps hydrocyclonage van zowel boven- als onderloop toe te passen). 

* 

Ten aanzien van de kosten voor baggerspecieverwerking bij een volledige en volcontinue 
bezettingsgraad van de installatie zijn de volgende conclusies getrokken: 
* De belangrijkste kostenbepalende factoren zijn 
* Factoren met minder invloed op de verwerkingskosten zijn 
* De verwerkingskosten bedragen tussen f 26,- en f 46,- per ton droge stof ingevoerde 

specie (exclusief BTW. exclusief stortkosten verontreinigd residu, maar incl. opsla- 
gedwinst) voor baggerspecie met 50% zand. Voor baggerspecie met 80% zand zijn 
deze kosten f 25.- en f 39,- per- ton droge stof ingevoerde specie. 

10.2 Discussie 

Bij de afweging van het wel of niet plaatsedinzetten van een scheidingsinstallatie (bijvoor- 
beeld bij een nieuw te bouwen speciedepot) speelt de doelstelling van het scheiden een 
belangrijke rol: 
- 
- 

wil men een herbruikbaar (categorie I bouwstof) produkt verkrijgen; 
of wil men een multifunctioneel inzetbaar produkt verkrijgen? 

Indien men zou besluiten een installatie voor het uitsluitend verkrijgen van herbruikbaar 
materiaal te plaatsedin te zetten kan men volstaan met een installatie gebaseerd op louter 
hydrocyclonage. Hieraan kleven echter de volgende nadelen: 
- Met een dergelijke installatie is het waarschijnlijk niet mogelijk zeer zwaar verontreinig- 

de species (> BAGA) te behandelen. Het is immers goed mogelijk dat na de verwer- 
king van dergelijke zwaar verontreinigde species de zandfractie niet aan de hergebruiks- 
criteria voldoet (met name eisen voor minerale olie voor hergebruik zijn relatief laag). 
Polishing is in dergelijke gevallen nodig om tot een herbruikbaar produkt te komen. 
Met een dergelijke installatie wordt een relatief licht verontreinigde specie gereinigd tot 
een herbruikbaar produkt terwijl een installatie met polishing mogelijkheden deze specie 
mogelijk gereinigd zou hebben tot een multifunctioneel produkt . 
Verdere optimalisatie van polishingtechnieken wordt niet gestimuleerd. Bij verdere 
optimalisatie van installaties (bijvoorbeeeld op basis van de in paragraaf 10.1 genoemde 
aanpassingen) is het zelfs niet ondenkbaar dat klasse 4 specie in de toekomst tot multi- 
functioneel produkt gereinigd kan worden door middel van cyclonage met polishing. 

- 

- 

Een andere belangrijke overweging is dat gebleken is dat het kostenverschil tussen een 
installatie met en zonder polishing slechts circa f 3,-/ton d.s. bedraagt. 

Plaatsenhzetten van een installatie, waarin tevens de mogelijkheid bestaat om polishings- 
rappen te gebruiken. heeft de volgende voordelen: 
- Een deel van de waterbodems zal gereinigd worden tot multifunctioneel produkt in 

plaats van tot herbruikbaar produkt; 
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- Procesvoering is flexibeler; er kan een breder scala van licht tot zeer zwaar verontrei- 
nigde species geaccepteerd worden; 
Maatschappelijke acceptatie van een installatie die de specie 'zo schoon mogelijk' maakt 
is waarschijnlijk groter: 
Toepassing van nieuwe en verbetering van bestaande polishingtechnieken wordt gesti- 
muleerd; 

Het proces is circa f 3,-/ton d.s. duurder dan een installatie zonder polishing moge- 
lij kheid. 

- 

- 

en de volgende nadelen: 
- 

MWe 
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BIJLAGE 1 MASSA- EN VERONTREINIGINGSBALANSEN 

- Kattendiep specie bij Heidemij Realisatie (1 pagina) 
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BIJLAGE 2 MASSA- EN VERONTREINIGINGSDISTBUTIE 

- Kattendiep specie bij Heidemij Realisatie (figuur 4.1) 

Lemster Rien specie bij Heidemij Realisatie (figuur 5.1) 

Kattendiep specie bij Heidemij Realisatie (figuur 6.1) 

- 

- 
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Figuur 4.1: 

- Legenda symbolen 

- Kattendiep specie bij Heidemij Realisatie 
tekening OVER023Z.01, 1 pagina 
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Figuur 5.1: 

- Legenda symbolen 

- Lemster Rien specie bij Heidemij Realisatie 
tekening OVER023Z.02, 1 pagina 
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Figuur 6.1: 

- Legenda symbolen 

- Kattendiep specie bij Heidemij Realisatie 
tekening OVER023Z.03 
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O SAMENVATTING 

Inleiding 

Binnen POSW richt de projectgroep Fysische technieken zich op (selectieve) scheidings- en 
ontwateringstechnieken voor baggerspecie. Zo is in de afgelopen jaren ervaring opgedaan met 
de behandeling van vervuilde baggerspecie in mobiele scheidingsinstallaties. De resultaten 
waren hierbij niet altijd geheel bevredigend en de indruk bestaat dat verbetering en optima- 
lisatie van de bedrijfsvoering/procesbeheersing en daarmee van het resultaat mogelijk is. Dit 
was de aanleiding om een aantal proefreinigingen uit te voeren bij enkele bestaande vaste 
grondreinigingsinstallaties. 

De hoofddoelstelling van de proef is inzicht te verkrijgen in de eventuele inzetbaarheid van 
vaste grondreinigingsinstallaties voor de grootschalige verwerking van verontreinigde bagger- 
specie. 
Deze hoofddoelstelling is te verdelen in de volgende subdoelstellingen: 
* 

* 
* 

Inzicht verkrijgen in het reinigingsrendement in totaliteit als ook van de afzonderlijke 
processtappen voor de zandfractie; 
Inzicht verkrijgen in het verwerkingsresultaat in termen van hergebruiksmogelijkheden; 
Inzicht verkrijgen in de kosten van verwerking bij een volledige en volcontinue bezet- 
tingsgraad van de installatie als functie van het zandgehalte en het aantal verwer- 
king/reinigingstappen. 

In dit rapport zijn uitsluitend de resultaten betreffende de reinigingsrendementen, verwerkings- 
resultaten en hergebruiksmogelijkheden beschreven. De kostenaspecten zijn weergegeven in de 
afzonderlijke rapportages van de reinigers’). 

Uitvoering 

Op basis van een aantal uitgangspunten zijn een tweetal species en een tweetal reinigers 
geselecteerd, resulterend in een drietal proeven (dagprodukties): 
- Verwerking van circa 400 m3 specie uit Kattendiep Kampen bij Heidemij Realisatie te 

Moerdijk; 
Verwerking van circa 450 m3 specie uit Lemster Ken Lemmer bij Heidemij Realisatie 
te Moerdijk; 

- Verwerking van circa 200 m3 specie uit Kattendiep Kampen bij Bodemsanering Neder- 
land (BSN) te Weert. 

De gebaggerde specie uit Kampen karakteriseert zich als relatief slibrijke specie (50-65 gew-% 
> 63pm), met name verontreinigd met metalen en in mindere mate met PAK en PCB’s. De 
gebaggerde specie uit Lemmer bevat meer zand (circa 75 gew-% > 63 pm) en is voorna- 
melijk verontreinigd met PAK. Op basis van een monitoringsplan is de verwerking van de 
species gedurende de drie verwerkingsdagen door POSW gemonitored. 

- 

Venrcrkingsproef van Baggerspecie atlomsug van het Kattendiep te Kampen, BSN. projectnr. 95232. mei 1996 & Reinigen baggerspecie in een 
vaste grondreinigingsinstallatie. Definitief rapport RI-1784. Heidemij Realisatie. 2951828. april 1996 
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Resultaten 

De resultaten uit de verwerking van de Kattendiep Kampen en Lemster Rien Lemmer species 
kunnen als volgt worden samengevat: 

Alle over-al1 massa- en verontreinigingsbalansen (in- en uitgaande stromen) zijn redelijk 
sluitend. De massabalansen zijn achteraf door de reinigers opgesteld met behulp van 
weegbonnen van afgevoerde produkten en metingen binnen het systeem gedurende de 
verwerkingsdag(en). Vervolgens zijn deze balansen door POSW gecontroleerd met 
behulp van korrelgrootteverdelingen en correlatie met de verontreinigingenbalansen. De 
verontreinigingsbalansen binnen het systeem zijn minder betrouwbaar door mogelijke 
monsternamefouten en fluctuaties in doorzet van afzonderlijke onderdelen. 
Hydrocyclonage is de meest bepalende stap in het proces. Hierbij wordt de bulk aan 
verontreiniging afgescheiden en deze stap bepaalt in grote mate de uiteindelijke zandop- 
brenst. Tevens is gebleken dat de hydrocyclonagestap nog optimaler uitgevoerd kan 
worden voor baggerspecie; het scheidingspunt kan lager en de scheidingskarakteristiek 
steiler. Uit de resultaten bleek bijvoorbeeld dat het gemiddelde scheidingspunt voor 
hydrocyclonage op zo’n 100 pm lag in plaats van de ingestelde 63 pm. 
Door alléén de hydrocyclonagestap op 63 pm uit te voeren (zonder aanvullende polis- 
hing van de zandfractie) zijn de reinigers in staat een herbruikbaar zandprodukt te 
leveren (categorie I of I1 bouwstof volgens de IPO-normering). 
Ondanks dat de grote bulk van de verontreiniging door middel van hydrocyclonage 
wordt verwijderd, is polishing (magneet-, spiraalscheiding, flotatie etc.) van de zand- 
fractie noodzakelijk om tot een klasse 2-specie (volgens ENW) te komen. Multi-functio- 
nee1 toepasbaar zand wordt echter ook niet M de inzet van polishing bereikt. 
Het verkrijgen van een separate herbruikbare fijne zandfractie (globaal 25-63 pm) is 
vooralsnog niet gerealiseerd (dit is bij slechts één van de twee reinigers nagestreefd). 
Beide reinigers hadden problemen met het voortraject van de verwerking (aanvoer van 
specie tot in de installatie d.w.z. de eerste zeefstap). Bij een grootschalige verwerking 
van baggerspecie in (aangepaste) grondreinigingsinstallaties moet veel aandacht aan een 
efficiënte en doelmatige aanpak van dit voortraject besteed worden. 

Eindconclusie en aanbevelingen 

De inzet van vaste grondreinigingsinstallaties voor het verwerken van baggerspecie is mogelijk 
met in acht neming van de volgende restricties: 
* Vooralsnog kan niet uitgegaan worden van het algemene principe dat uit baggerspecie 

multifunctioneel zand geproduceerd kan worden. Ondanks aanwijzingen dat bij betere 
dimensionering van de installatie en M de juiste tijd voor het instellen van evenwicht in 
de installatie betere rendementen gehaald zullen worden, zijn deze aanwijzingen nog te 
gering om dit als uitgangspunt te kunnen hanteren. 
De reinigers zullen hun voortraject sterk moeten verbeteren teneinde efficiënt en 
doelmatig met de handling van baggerspecie om te kunnen gaan. 
De gehele installatie moet gedimensioneerd zijn op een meer slibrijk uitgangsmateriaal. 
Dit houdt met name in dat de slibontwatering berekend is op grotere doorzetten zodat de 
capaciteiten van de overige onderdelen optimaal benut kunnen worden. 
De efficiëntie van de hydrocyclonagestap kan nog verder verbeterd worden teneinde een 
steilere scheidingskarakteristiek en een lager scheidingspunt te kunnen realiseren (door 
bijvoorbeeld meertraps hydrocyclonage van zowel boven- als onderloop toe te passen). 

* 

* 

* 
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1 INLEIDING EN DOEL 

1.1 Inleiding 

Het Programma Ontwikkeling Saneringsprocessen Waterbodems (POSW), fase 11, heeft tot 
doel het ontwikkelen en operationaliseren van bagger-, scheidings en andere verwerkings- 
technieken die ingezet kunnen worden bij de sanering van verontreinigde waterbodems en bij 
het behandelen van specie die vrijkomt bij het baggeren om nautische en waterhuishoudkundi- 
ge redenen. Tevens dient de technische toepasbaarheid van deze technieken als onderdeel van 
een integrale verwerkingsketen, in de praktijk te worden aangetoond. Belangrijke criteria bij 
beoordeling van het verwerkingsresultaat zijn het reinigingsrendement en de hergebruikmo- 
gelijkheden van de specie(stromen). Momenteel verkeert het programma in het stadium van 
operationalisering door middel van uitvoering van proeven op praktijkschaal van afzonderlijke 
technieken en uitvoering van pilotsaneringen waarbij het volledige saneringstraject wordt 
doorlopen. De coördinatie van POSW is ondergebracht bij RWS RIZA in Lelystad. 

Binnen POSW richt de projectgroep Fysische technieken zich op (selectieve) scheidings- en 
ontwateringstechnieken voor baggerspecie. Een aantal afzonderlijke technieken zijn reeds 
langere tijd operationeel. Een aantal andere zijn binnen POSW verder ontwikkeld, opgeschaald 
en beproefd. Ondermeer is in de afgelopen jaren ervaring opgedaan met de behandeling van 
vervuilde baggerspecie in mobiele scheidingsinstallaties. De resultaten waren hierbij niet altijd 
geheel bevredigend en de indruk bestaat dat verbetering en optimalisatie van de bedrijfsvoe- 
ring/procesbeheersing en daarmee van het resultaat mogelijk is. 

Na evaluatie van de diverse mogelijkheden is in nauw overleg met SCG door POSW het plan 
opgevat om een proefreiniging uit te voeren bij enkele bestaande vaste grondreinigingsin- 
stallaties. Deze installaties kenmerken zich in het algemeen door een betere procesbeheersing, 
meerdere processtappen waarmee een pasklare verwerkingsketen voor het specifieke specie- 
aanbod kan worden gezocht en meer mogelijkheden voor (additionele) reiniging van het zand. 
Bovendien wordt verwacht dat proefverwerking in een vaste installatie leidt tot een beter en 
betrouwbaarder inzicht in de verwerkingskosten bij volledige bezettingsgraad van de installa- 
tie. Aangezien de verwerking van zandrijke q. matig zandige baggerspecie in grootschalige 
installaties één van de meest kansrijke opties is ter realisatie van de 20% verwerking/her- 
gebruik doelstelling, zijn de te verwachten toekomstige verwerkingskosten een belangrijke 
factor voor het slagen van deze optie. 

Naast de samenwerking tussen POSW en SCG, participeert ook het PHB (Projectbureau 
Hergebruik Baggerspecie van RWS DWW, Delft) in het project. DWW heeft met name 
inbreng op het vlak van de karakterisatie van baggerspecie voor verwerking. 

In het kader hiervan is aan een tweetal grondreinigers, Heidemij Realisatie te Moerdijk en 
Bodem Sanering Nederland te Weert, opdracht gegevens om respectievelijk twee en één 
dagprodukties baggerspecie te behandelen. Op basis van de uiteindelijke resultaten zullen de 
reinigers een gespecificeerde raming maken van de verwerkingskosten bij volledige (85 % van 
365 dagen) en volcontinue (24 hr/dag) bezettingsgraad van de installatie. Deze kostenraming 
dient te worden uitgewerkt voor de zandgehalten 50% en 80%. De kostenramingen moeten 
worden onderbouwd met de tijdens de verwerking van de "dagproductie" opgedane inzichten 
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en ervaringen, d.w.z. de resultaten van de proefverwerking dienen als ijkpunt. 

DHV Milieu en Infrastructuur B.V. heeft opdracht gekregen om namens POSW de activiteiten 
bij de grondreinigers te monitoren, interpreteren en te rapporteren. 

1.2 Doelstellingen 

De algemene doelstelling van het gehele project is om het inzicht te vergroten in de inzet- 
baarheid van vaste grondreinigingsinstallaties als mogelijkheid voor de grootschalige verwer- 
king van verontreinigde baggerspecie. 

Door uitvoering van het project beoogt POSW een beter inzicht te verkrijgen in: 
1 .  

2. 
3. 

het reinigingsrendement in totaliteit als ook van de afzonderlijke processtappen voor de 
zandfractie; 
het verwerkingsresultaat in termen van hergebruiksmogelijkheden; 
de kosten van verwerking bij een volledige en volcontinue bezettingsgraad van de instal- 
latie als functie van het zandgehalte en het aantal verwerking/reinigingstappen. 

In het onderhavige rapport zal de monitoring en interpretatie van de verwerkingsresultaten 
weergegeven worden. De kostenaspecten zijn weergegeven in de afzonderlijke rapportages van 
de reinigers : 
- Verwerkingsproef van Baggerspecie afkomstig van het Kattendiep te Kampcn, BSN. 

projectnr. 95232, mei 1996; 
- Reinigen baggerspecie in een vaste grondreinigingsinstallatie, Definitief rapport RI- 

1784, Heidemij Realisatie, 2951828, april 1996. 

In deze rapportage zullen de volgende onderdelen behandeld worden: 
- massa- en verontreinigingsbalansen; 
- 
- 

toetsing van de verkregen produkten op hergebruiksmogelijkheden; 
reinigingsefficiëntie (rendementen) van zowel de totale installatie als de afzonderlijke 
processtappen binnen elke installatie; 
vergelijking van de verschillende reinigingsinstallaties en de verschillende behandelde 
species. 

- 

Het onderhavige rapport is als volgt ingedeeld: als eerste worden in hoofdstuk 2 de uitgangs- 
punten van de proef weergegeven (m.b.t. de te verwerken specie, grondreinigers en het 
monitoringsplan). Hierna wordt de uitvoering beschreven in hoofdstuk 3 (baggeren, transport, 
verwerken en monitoring). Vervolgens worden de resultaten gepresenteerd, eerst per specie en 
per installatie (hoofdstuk 4 t/m 6), waarna de resultaten van dezelfde specie verwerkt in 
verschillende installaties en verschillende species verwerkt in dezelfde installatie met elkaar 
vergeleken wordep (hoofdstuk 7). 
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2 UITGANGSPUNTEN 

2.1 Geselecteerde baggerspecie 

Met behulp van het Lawabo-bestand van het RIZA zijn een groot aantal species gescreend op 
mogelijk geschiktheid voor de proef (o.a. Petroleumhaven Amsterdam, Haven Hengelo, 
Kattediep Kampen, Eem, Wilhelminakanaal, Haven Harderwijk, Sambeek + Belfeld en Lemster 
Ren  Lemmer). Uitgangspunten voor de te selecteerde species waren: 
- minimaal twee verschillende species moeten worden geselecteerd voor verwerking, om 

het verschil in specie-eigenschappen bij verwerking in dezelfde installatie te kunnen 
bekijken. Eisen ten aanzien van de twee verschillende species; 
, één specie met voornamelijk organische verontreinigingen, de ander met voorna- 

melij k metaalverontreinigingen; 
één specie die gekarakteriseerd kan worden als fijn zand 
(50-6096 > 63 pm), de ander als matig zandig (70-80% > 6 3 ~ ) ;  

. 

species moeten minimaal klasse 4 verontreinigd zijn; 
er moet gedetailleerde informatie beschikbaar zijn omtrent de exacte locatie waar de 
species zich bevinden. 

- 
- 

Na screening van de lawabo-bestanden en toetsing van de mogelijkheid om dezelfde specie 
opnieuw te kunnen baggeren, zijn de volgende twee species geselecteerd: 

Locatie Kattendieu. Kamuen 
Belangrijkste karakteristieken mengmonster: 
- zandgehalte ca. 60% (fijn zand) 

droge stof gehalte 60% 
organisch stof gehalte 7% 

* 
* 

- verontreiniging: 
metalen Pb, Zn, Cu, As: klasse 314 
som 10 PAK: klasse 2/3 

Locatie Lemster Rien, Lemmer 
Belangrijkste karakteristieken mengmonster: 
- zandgehalte 70 à 80% (matig zandig) 

droge stof gehalte 47% 
organisch stof gehalte 7% 

* 
* minerale olie: klasse 3/4 
* 

- verontreiniging: 
metalen Pb, Zn, Cu, Ni: klasse 314 

som 10 PAK: klasse 4 

De volledige analyse- en toetsingsresultaten van de specie, zoals die voor aanvang van de 
proef beschikbaar waren, zijn in bijlage 4 (Monitoringsplan) opgenomen. 
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2.2 Geselecteerde grondreinigers 

Via een offerteprocedure zijn een tweetal grondreinigers geselecteerd voor het verwerken van 
een "dagproductie(s) " baggerspecie. Behalve de prijs waren de uitgangspunten bij het selecter- 
en van de grondreinigers: 
- Grondreinigers moeten in het bezit zijn van een vaste produktie-installatie voor het 

extractief reinigen van grond en specie; 
- Grondreinigers moeten ervaring hebben met het reinigen van baggerspecie in hun 

installatie; 
- De grondreinigers moeten inzicht kunnen verschaffen in de economische haalbaarheid in 

het reinigen van species met een verschillend zandgehalte; 
Minimaal twee verschillende reinigers moeten worden geselecteerd voor verwerking, 
om het verschil in installatie-eigenschappen bij verwerking van dezelfde specie te 
kunnen bekijken. Gestreefd wordt om verschillende installaties zodanig te kiezen, zodat 
zoveel mogelijk verschillende procesonderdelen toegepast worden. 

- 

Na offertevergelijking zijn de volgende reinigers en respectievelijk te reinigen species geselec- 
teerd: 
- Bodem Sanering Nederland (BSN) te Weert (produktie-installatie te Weert): 

. specie Kattediep Kampen; 
Heidemij Realisatie te Waalwijk (produktie-installatie te Moerdijk): 
. specie Kattendiep Kampen; 
. specie Lemster Rien Lemmer. 

- 

De reinigers maakten op basis van de geleverde informatie de volgende inschatting (tabel 1): 

Tabel 2.1 

Heidemij, Katrendiep Heidemij. Lemster Rien 

*) : 
**) : 

Minimaal benodigde hoeveelheid voor een dagproduktie 
Naast organische fractie komen ook nog enkele tonnen vrij bij de spiraal- en magneetscheiding 

Naast de reeds geleverde informatie is een karakterisatie volgens het T2000-geschikheidsproto- 
col aan de reinigers geleverd vóór verwerking. 

2.3 Monitoringsplan 

Door DHV is in samenspraak met POSW, Gemeentewerken Rotterdam, DWW/Projectburo 
Hergebruik Baggerspecie en het SCG een monitoringsplan opgesteld. Uitgangspunten voor dit 
monitoringsplan waren: 
- Intensieve bemonstering/monitoring op alle karakteristieke punten in het proces; 
- Naast regelmatige monstername van de input en (alle) resulterende deelstromen, wordt 

op maximaal vijf additionele punten in de verwerkingsketen bemonsterd. Deze bemon- 
steringspunten dienen door de reinigers bereikbaar te worden gemaakt of te worden 
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aangebracht; 
Monstername mag geen vertraging of verstoring veroorzaken tijdens de feitelijke 
verwerking; 
Uitvoering van de (granulaire en chemische) analyses van de genomen monsters wordt 
namens/door POSW zelf verzorgd en aan de reinigers ter beschikking gesteld. 

- 

- 

Het monitoringsplan is tot stand gekomen door: 
- 
- 
- 

- 

Relevante gegevens van de reinigingsinstallatie bij BSN en Heidemij op te vragen; 
Locatiebezoek aan de twee reinigingsinstallaties; 
Vooroverleg met BSN en Heidemij (o.a. doornemen van uitvoeringstijdstip, bemonste- 
ringspunten, -frequentie, uitvoerbaarheid etc.); 
Afstemming met POSW, SCG en DWWIPHB. 

Het definitieve monitoringsplan is opgenomen in bijlage 4. 
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3 UITVOERING 

3.1 Baggeren en transport van de geselecteerde species 

Niebeek Milieumanagement te Amersfoort heeft van POSW opdracht gekregen voor: 
- de voorbereiding, coördinatie en laten uitvoeren van de baggerwerkzaamheden; 
- de verzorging van het transport van de species naar de grondreinigers en het houden 

van toezicht op dit transport. 

De volgende partijen zijn gebaggerd en getransporteerd: 
8 november 1995 
9 november 1995 

9, 10 november 1995 
13 november 1995 
14 november 1995 

16 november 1995 

baggeren van circa 400 m3 klasse 3-4 specie uit het Kattediep; 
afleveren van circa 400 m3 klasse 3 4  specie uit het Kattendiep bij 
Heidemij Moerdijk (via overslagbedrijf Moerdijk B .V.); 
baggeren van circa 450 m3 klasse 3/4 specie uit Lemster Ken; 
baggeren van circa 200 m3 klasse 3-4 specie uit het Kattediep; 
afleveren van circa 450 m3 klasse 3-4 specie uit Lemster Rien bij 
Heidemij Moerdijk (via overslagbedrijf Moerdijk B.V.); 
afleveren van circa 200 m3 klasse 3-4 specie uit het Kattendiep bij 
BSN Weert (lossen en overslag in Roermond en transport met behulp 
van vloeistofdichte containers naar Weert); 

Bij het baggeren van de specie uit het Kattendiep is grote aandacht geschonken aan het streven 
om dezelfde uitgangsspecie bij iedere reiniger af te leveren. Vandaar dat bij het baggeren op 
identieke locaties ook steeds dezelfde mengverhouding is aangehouden, zodat de specie in 
dezelfde verhouding in de beunbakken aanwezig was. 

Voor een gedetailleerde beschrijving van het baggeren en transport wordt verwezen naar de 
rapportages van Niebeek, welke zijn opgenomen in bijlage 5. 

3.2 Verwerken en monitoring 

De species zijn in de betreffende installaties verwerkt: 
- specie Kattendiep bij Heidemij: 16 november a.s. (verwerking van 06.00 uur, 16-1 1 t/m 

8.00, 17-1 1; monitoring van 6.30 t/m 23.00 uur op 16-1 1); 
specie Lemster Riem bij Heidemij: 19-20 november a.s. (verwerking van 22.00 uur (19 
november) t/m 21 .O0 uur, monitoring van 6.30 t/m 21 .O0 uur op 20 november); 
verwerken Kattendiep bij BSN: 22 november a.s. (verwerken en monitoring van 06.30 
t/m 22.30 uur). 

- 

- 

Afwijkingen en relevante opmerkingen ten aanzien van het monitoringsplan zijn in de nuvol- 
gende paragrafen weergegeven. 

Specie Kattendiep bij Heidemij 
- De magneet, spiraal heavy en de spiraal light zijn volgens de reiniger niet noodzakelijk 

voor het verkrijgen van 'schoon' zand en worden niet ingezet. Daarom zijn de monsters 
Sho en Fi niet genomen (een lijst met afkortingen en begrippen van de verschillende 
monsters is weergegeven in het monitoringsplan, bijlage 4); 
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- In het begin van de dag was de zandproduktie laag, omdat de flotatiecellen en de 
zandschroef zich nog moesten instellen; 
De invoer van baggerspecie is tweemaal stil gelegd omdat de slibbuffer weggewerkt 
moest worden (de slibindikking/zeefbandpers kon vanwege het hoge slibgehalte de 
zandproduktie niet bijhouden). De monitoring is telkens weer 15 minuten M de herstart 
van invoer begonnen; dit is de tijdsperiode die nodig is voordat het systeem volgens de 
operators weer continu loopt; 
Gedurende een bepaalde periode (circa 11.30-12.30) was de invoer erg onregelmatig 
vanwege een obstakel in de invoerbunker; 
Het was moeilijk een representatief monster te nemen van de grindfractie (die bij de 
Kattendiepspecie bij Heidemij vooral uit schelpen bestond), aangezien de delen afhanke- 
lijk van hun gewicht Òf ver weggeslingerd werden danwel bleven plakken aan de band. 

- 

- 

- 

Specie Lemster Rien bij Heidemij 
- De spiraal heavy is volgens de reiniger niet noodzakelijk voor het verkrijgen van 

'schoon' zand en is niet ingezet. Daarom is monster Sho niet genomen. 

Specie Kattediep bij BSN 
- In aanvulling op het monitoringsplan is het monster Hfv (overloop van de hydrocycloon 

25 pm) genomen. 

3.2.1 Massabalansen 
De massabalansen van het verwerken van de species bij BSN en Heidemij zijn aangeleverd 
door de reinigers (zie bijlage 1). Vanwege de grote hoeveelheden en stroomsnelheden en het 
gedeeltelijk gesloten systeem was het praktisch gezien niet mogelijk de massabalans tijdens de 
monitoringsdag vast te stellen. De reinigers hebben achteraf de massabalansen opgesteld met 
behulp van weegbonnen van af gevoerde produkten en metingen binnen het systeem gedurende 
de verwerkingsdag(en) . 
De massabalansen zijn door DHVPOSW gecontroleerd door massaverdelingen af te leiden uit 
korrelgrootteverdelingen en correlatie met de verontreinigingenbalansen te bepalen. 

Op basis van deze waarnemingen kan geconcludeerd worden dat alle over-al1 massabalansen 
(balansen van in- en uitgaande stromen) redelijk sluitend zijn (voor zover mogelijk bij 
dergelijke processen). 

3.2.2 Verontreinigingsbalansen 
Alle relevante stromen zijn conform het monitoringsplan bemonsterd en geanalyseerd, de 
analyseresultaten zijn weergegeven in bijlage 6. Met behulp van deze analyseresultaten en de 
massabalans zijn de verontreinigingenbalansen opgesteld (bijlage 2). 
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4 RESULTATEN KATTENDIEP BIJ HEIDEMIJ 

4.1 Gecombineerde massa- en verontrehigingsbalam 

Uit de gecombineerde massa- en verontreinigingsbalans kan een algemeen beeld van de 
verschuivingen met betrekking tot de korrelgrootteverdelingen worden afgeleid. Vanuit deze 
massabalans kan theoretisch berekend worden hoe groot het aandeel gereinigd zand zou zijn, 
uitgaande van een scherpe scheiding bij 63 pm in zand en slib. Bij deze berekening moet 
rekening worden gehouden met het feit dat de korrelgrootteverdeling, zoals die weergegeven 
is in bijlage 2, bepaald is op het minerale deel (d.w.z. het organische stof en kalk zijn voor de 
zeving verwijderd). Om te bepalen hoe groot de fracties > 63pm en < 63 pm ten opzichte van 
de oorspronkelijke totale hoeveelheid waren, moet de volgende omrekeningsformule gebruikt 
worden 2): 

(1) 100 - (os.% 600" c) Minerale fractie (oorspr. in rotaal) = Minerale fractie (analyse) x 
100 

Met behulp van omrekeningsformule (1) zijn de fracties > 63pm en < 63 pm ten opzichte van 
de oorspronkelijke totale hoeveelheid berekend (tabel 4.1). 

Massa-% d.s. 100.00 

0.s.-% (600 "C) 

oorspr. in totaal **) 
min. frac. >63 pm 59.42 
oorspr. in totaal **) 
Totaal ***) 

Fracties na reiniging 
gereinigd zand 

berekend geanaly- 
uit gemid- seerd dag- 
delde *) gemiddelde 

37.95 

seerd dag- > 4mm 1-4 mm koek 
gemiddelde 

-11 4.46 I 5.17 I 52.42 I I 
35.07 13.86 62.42 5.37 8.18 

57.23 78.54 94.48 24.28 94.13 90.42 

*) : Gewogen gemiddelde van een drietal mengmonsters van de invoer, die gedurende de monitoringsdag zijn 
samengesteld. In dit gemiddelde is geen rekening gehouden met fluctuaties in zowel invoer als zandproduk- 
tie. 

**) : Berekend met omrekeningsformule (1) 
***) : Totaal bestaat uit os.-% + oorspronkelijke % fracties <63 pm en >63 pm 

Uit tabel 4.1 kan worden afgeleid hoeveel gereinigd zand theoretisch afgescheiden kan 
worden. Via de twee zeefstappen wordt in totaal ((4.46 * 0.7854}+{5.17 * 0.9448}=) 8,38 
gew-% van de fractie > 63 pm afgescheiden. Als we ervan uitgaan dat nagenoeg al het 
organisch materiaal afgezeefd wordt of in de slibkoek verzameld wordt, zou theoretisch 

1, Uitgangspunt hierbij IS dat de OOrSprOnkeliJke hoeveelheid kalk evenredig (naar massaverhouding) over de verschillende fracties verdeeld wordt na 
scheiding In de praktijk i s  het mogelijk dat de verdeling anders uitpakt. bijvoorbeeld veel schelp materiaal n ~ a r  de grove fractle of hei merendeel 
van de kalk naar de slibfractie 
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minimaal tussen de 45.3 gew-% en 51,O gew-% gereinigd zand afgescheiden kunnen worden 
(afhankelijk van welke berekeningsmethode van fractie >63 pm in het uitgangsmateriaal 
wordt uitgegaan). In werkelijkheid is echter slechts 37,95 gew-% aan gereinigd zand afge- 
scheiden. 

4.2 Produktbeoordeling 

Op basis van het organische stof gehalte en de korrelgrootteverdeling zijn alle analyseresulta- 
ten getoetst aan de Evaluatie Nota Water (ENW) met behulp van lawabo-3.0 (zie bijlage 7). 
De toetsingsresultaten zijn tevens overzichtelijk weergegeven in bijlage 2. 
Naast toetsing aan de E W  zijn de potentieel toe te passen produkten getoetst aan de streef- 
en interventiewaarden uit de Wet bodembescherming (Wbb) en aan het Bouwstoffenbesluit 
(BsB). De resultaten van de kolomtesten ten behoeve van de toetsing aan het BsB zijn weerge- 
geven in bijlage 6. De resultaten van al deze toetsingen (ENW, Wbb en BsB) zijn samengevat 
in tabel 4.2. 

Uit tabel 4.2 blijkt dat van de beoordeelde produkten (fractie > 4 mm: grind, fractie 1 4  mm: 
grof zand en het gereinigde zand) alleen het zand direct voor hergebruik in aanmerking komt. 
Het zand is echter niet multifunctioneel toepasbaar maar als categorie I bouwsto?). 

Een andere conclusie, die uit de kolomtesten getrokken kan worden, is dat het scheidingspro- 
ces een positieve invloed heeft op het zand, qua maximale uitloging. De gehaltes aan metalen 
en PAK, die in het eluaat van het gereinigde zand worden aangetroffen zijn substantieel lager 
dan die aangetroffen in het eluaat van het uitgangsmateriaal (met name voor arseen, chroom, 
nikkel en zink). 

4.3 Scheidings rendement 

Met behulp van alle geanalyseerde eind- en tussenfracties is het mogelijk de verschillende 
scheidingsrendementen te bepalen over de volgende onderdelen: 
- hydrocyclonage 
- flotatie 
Voor een exacte weergave van de berekeningswijze van de scheidingsrendementen en de 
hierbij gehanteerde uitgangspunten wordt verwezen naar bijlage 2. 

De scheidingsrendementen van de hydrocyclonage- en flotatiestap zijn voor de belangrijkste 
metalen en organische parameters (d.w.z. hoogste in klasse) weergegeven in tabel 4.3 en 4.4. 

3) "Categorie I bouwstof wil zeggen dat het zand moet worden toegepast in een werk van minimaal 50 m' mct verwijderingsplicht (verplichting tot 
venvijdenng van hef zand indien (een deel van) het werk. waarin het zand is toegepast, wordt verwijderd). Tevens moeten overige beheersmaatrege- 
len (doorgaans normaal beheer en onderhoud) worden getroffen. Over het algemeen IS B&W gemeente bevoegd gezag en kan aanvullende e ixn  
stellen. 
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Gehaltes (mglicg d.s.) 
Ingang Onderloop Overloop 

Massa-% 1 0 0  % 42.3 % 57.7 % 
Metalen 
. arseen 51 8 82 
. cadmium 15 1,4 24 
. koper 225 20 374 
. zink 678 180 1042 
Organische comDonenten 
. PAK (10) 12 3.5 18 

Percentuele vrachtverdeling 
Onderloop Overloop 

42.3 % 57.7 % 

7 93 
4 96 
4 96 
11  89 

12 88 

Uit bijlage 2 en tabellen 4.3 en 4.4 blijkt dat door hydrocyclonage 89 tot 97 % van de metalen 
en 88% van de PAK aanwezig in de ingaande stroom geconcentreerd wordt de overloop 
(slibkoek), welke 57,7 % van de massa bedraagt. Door deze scheidingsstap wordt oorspronke- 
lijk klasse 4 materiaal teruggebracht tot klasse 3. 
Door vervolgens flotatie toe te passen wordt aanvullend 30 tot 65 % van de resterende 
metalen en 66 % van de resterende PAK aanwezig in de ingaande stroom geconcentreerd in het 
flotatieconcentraat, welke slechts 0.6 % van de uitgaande massa bedraagt. Door flotatie wordt 
de onderloop van de hydrocyclone (klasse 3) teruggebracht tot klasse 2. 

Gehaltes (mgkg d.s.) 
Ingang Tailing Concentraat 

Massa-% 100 % 9 9 4  % 0,6 % 
Metalen 
. arseen 8 3 792 
. koper 20 10 480 
. zink 180 95 13.500 
Organische componenten 
. PAK (10) 3.5 1.2 364 

4.4 Interpretatie van de resultaten 

Met behulp van de bovenstaande informatie is het mogelijk de totale massabalans en de 
distributie van de verontreinigingen(vracht) inzichtelijk te maken (figuur 4.1). De distributie 
van de verontreinigingen(vracht) is weergegeven aan de hand van twee klassebepalende an- 
organische parameters (koper en zink) en één organische parameter (PAK). 

Percentuele vrachtverdeling 
Tailing Concentraat 
99,4 % 0.6 % 

37 63 
50 50 
52 48 

34 66 

Uit deze totale massa- en verontreinigingenvrachtdistributie komen voor de reiniging van 
Kattendiep specie bij Heidemij de volgende aspecten naar voren: 
a. De grootste reductie van de verontreinigingen wordt gerealiseerd door hydrocy- 

clonage; 
b. Polishing na hydrocyclonage is noodzakelijk om klasse 2 specie te verkrijgen; 
C .  Er is circa 7 tot 13 massa-% minder zand geproduceerd dan verwacht mocht 

worden. 
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LEGENDA 

Zeef met zeefmaat: 4mm 

Zeef met zeefmaat: l m m  

Hydrocyclonage met scheiaingsDunt op 63 pm 

Hydrocyclonoge met scheidingspunt op 25 

Mogneetscheiding 

Flotatiestop 

Massastroom 

Hogedruk reiniger 

Grindwasser 

Spiralen voor afscheiden van de lichte fractie 

Spirolen voor afscheiden van de zware fractie 

+ Massa percentage d.s. M 
+ Geholte in mg/kg d. s .  
+ percentage vracht t.o.v. invoer 

tCkenirAgnu"er OVER023Y.01 f0mMt 1 Legenda symbolen datum 23-04-96 / g c t  BD A 4  

doaiernummer 

K 1624 - 75 - O 0  1 



invoer 

52.1 7% 

overloop cyctonage koper zink PAK 
374 1042 18 
9 1 BZ83.4Z75.09, 

producten 

fractie > 4mm 

5,5Zb4,9% 6.8% Y 
fractie 1-4" 

I 90.37% 1 

ko er zink PAK t*l 
3.6% I1 0.5% 0.5% -? 

-7 

5.17% E] w ,249 ,95% 1 1.3% 

flotatie concentraat  

I 37.95% j 
gereinigd zand ko er zink PAK 

1.8% 5.5% 3.6% 

Figuur 4.1 

Specie Kattendiep 
Heidemij 
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Ad a. Grootste verontreinigingsreductie door hydrocyclonage 

Uit de geïnterpreteerde analysegegevens blijkt dat de hydrocyclonage een zeer groot aandeel 
heeft in het verwijderen van de verontreinigingen uit de te reinigen fractie. Uit bijlage 2 blijkt 
dat gemiddeld 94.9% van de oorspronkelijk aanwezige metalen en 85.5% van de oorspron- 
kelijk aanwezige PAK vóór hydrocyclonage in de te reinigen stroom aanwezig is. Na hydrocy- 
clonage zijn deze gereduceerd tot respectievelijk gemiddeld 5,9% voor de metalen (maximaal 
is nog 10,5% zink aanwezig na hydrocyclonage) en 103% PAK. Hieruit blijkt dat 89% van 
de metalen en 75% van de PAK door hydrocyclonage wordt verwijderd, wat deze stap zeer 
essentieel maakt. 
Uit toetsing aan het IPO-beleid ten aanzien van hergebruik blijkt dat het materiaal na hydrocy- 
clonage reeds als categorie I bouwstof toepasbaar is (metalen onder de tussengrenswaarde en 
overige componenten onder de grenswaarde). 

Ad b. Polishing na hydrocyclonage is noodzakelijk om klasse 2 specie te verkrijgen 

Ondanks dat bij de hydrocyclonage een zeer groot deel van de verontreinigingen geconcen- 
treerd is in de overloop (en dus in de slibkoek), was het noodzakelijk om een aanvullende 
polishing stap (flotatie) toe te passen om een klasse 2 specie te verkrijgen. Een multi-functio- 
nee1 zand heeft men, door flotatie toe te passen, echter niet verkregen (PAK, olie en zink 
overschreden na afloop de streefwaarde). 

Volgens Heidemij is het echter goed mogelijk multi-functioneel zand te verkrijgen m.b.v. het 
toegepaste procédé. Dit baseert Heidemij op de volgende argumenten: 
- Tijdens de proef had men te maken met het juist instellen van het proces, waardoor de 

resultaten in het begin enigszins onder de maat waren. Dit argument wordt onderstreept 
door het feit dat uit de analyseresultaten bleek dat de kwaliteit van het gereinigde zand 
na verloop van tijd verbeterde. Het PAK-gehalte aan het einde van de dag lag onder de 
streefwaarde, dat van zink echter nog niet. 
De installatie is niet ontworpen voor de hoge 'slib' belastingen, die optreden bij het 
reinigen van dergelijke fijne specie. Doordat de invoercapaciteit verlaagd moest worden 
om al het slib gelijktijdig te kunnen ontwateren, lag de zanddoorzet door de cyclonage- 
en de flotatiestap onder de optimale doorzet. Bij juiste afstemming van doorzet en 
ontwateren zouden. volgens Heidemij, de rendementen zodanig verbeteren, dat multi- 
functioneel zand geproduceerd kan worden. 

- 

Ad c. Minder produceren van circa 7 tot 13 massa- % zand dan verwacht 

Om na te gaan waarom er minder zand is geproduceerd dan verwacht (zie paragraaf 4.1) is uit 
de verschillende korrelgrootteverdelingen het scheidingspunt van de hydrocyclonagestap 
berekend (zie bijlage 3). Uit deze berekening blijkt dat het scheidingspunt duidelijk hoger 
heeft gelegen dan 63 pm (werkelijk scheidingspunt op circa 90 pm). Dit is de belangrijkste 
oorzaak voor het verschil in verwachte en werkelijk gerealiseerde hoeveelheid zand (waarbij 
aangenomen werd dat scheiding op 63 pm zou plaatsvinden). 
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frac- fractie magne- 
tie > 1-4 tisch 

5 RESULTATEN LEMSTER RIEN BIJ HEIDEMIJ 

orga- slib- 
nisch koek 

5.1 Gecombineerde massa- en verontmkigbqpbalans 

Met behulp van omrekeningsformule (formule 1 uit paragraaf 4.1) zijn de fracties > 63pm en 
< 63 pm ten opzichte van de oorspronkelijke totale hoeveelheid berekend (tabel 5.1). 

9.23 

9.40 
i 8.24 

82.36 

100 

Tabel 5.1 

6.96 0.10 1.61 27.45 

14.10 4.10 5.30 16.60 
3.95 15.34 6.63 51.71 

81.95 80.56 88.07 31.69 

100 100 100 100 

uitgangsmateriaal 

delde 

II 100.00 

oorspr. in totaal **) 

oorspr. in totaal **) 
II 

IITotaal ***) II 100 I 100 I 100 

4mm I mm I mate- I mate-I 

I I riaal I riaal I 
-1 54.65 I 

97.51 94.43 

*) : Gewogen gemiddelde van een drietal mengmonsters van de invoer, die gedurende de monitoringsdag zijn 
samengesteld. In dit gemiddelde is geen rekening gehouden met fluctuaties in zowel invoer als zandproduk- 
tie. 

**) : Berekend met omrekeningsformule (1) 
***) : Totaal bestaat uit os.-% + oorspronkelijke % fracties <63 p n  en >63 pm 

Via de twee zeefstappen wordt in totaal ((9.23 * 0.8236}+{6.96 * 0.8195}=) 13,3 gew-% 
van de fractie >63 pm afgescheiden. Als we ervan uitgaan dat nagenoeg al het organisch 
materiaal afgezeefd wordt of in de slibkoek verzameld wordt, zou theoretisch tussen de 55,5 
gew-% en 60,4 gew-% gereinigd zand afgescheiden kunnen worden (afhankelijk van welke 
berekeningsmethode van fractie > 63 pm in het uitgangsmateriaal wordt uitgegaan). In werke- 
lijkheid is 54,95 gew-% aan gereinigd zand afgescheiden, wat redelijk goed overeen komt met 
deze verwachting. 

5.2 Produktbeoordeling 

De resultaten van de toetsingen aan de Evaluatie Nota Water (ENW), de Wet bodembescher- 
ming (Wbb) en aan het Bouwstoffenbesluit (BsB) zijn samengevat in tabel 5.2. 

Uit tabel 5.2 blijkt dat van de beoordeelde produkten (fractie > 4 mm: grind, fractie 1-4 mm: 
grof zand en het gereinigde zand) alleen het zand direct voor hergebruik in aanmerking komt. 
Het zand is echter niet multifunctioneel toepasbaar maar als categorie I bouwstof. 

Op basis van ervaring was vooraf al ingecalculeerd dat het magnetisch afgescheiden materiaal 
en het organische materiaal niet als bouwstof/produkt hergebruikt zouden kunnen worden. Dit 
vermoeden is gedurende de proef bevestigd; zowel het magnetische als het organische materi- 
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aal was klasse 4, bevat gehalten boven de interventiewaarde (Wbb) en grenswaarde (BsB). In 
beide gevallen ligt het PAK-gehalte zelfs boven de grenswaarde voor gevaarlijk afval (BAGA). 

Bij de kolomproeven is gebleken dat de waarden voor maximale uitloging van zowel het 
uitgangsmateriaal als het gereinigde zand onder de toetsingswaarde of slechts in geringe mate 
de toetsingswaarde voor categorie-I bouwstof overschrijden. 

5.3 ScheidingSrendement 

Met behulp van alle geanalyseerde eind- en tussenfracties is het mogelijk de verschillende 
scheidingsrendementen te bepalen over de volgende onderdelen: 
- hydrocyclonage en magneetscheidingsstap (gecombineerd) 
- 
- flotatie 
Voor een exacte weergave van de berekeningswijze van de scheidingsrendementen en de 
hierbij gehanteerde uitgangspunten wordt verwezen naar bijlage 2. 

afscheiden van de lichte fractie door spiralen 

De scheidingsrendementen van de hydrocyclonage- en flotatiestap zijn voor de belangrijkste 
metalen en organische parameters (d. w .z. hoogste in klasse) weergegeven in tabel 5.3 t/m 5.5. 
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Massa- % 
Metalen 
. koper 
. lood 
. zink 
Organische conwonenten 
. PAK (10) 

Gehaltes (mg/kg d.s.) Percentuele vrachtverdeling 
Ingang Onder- Overloop Magneti- Onderloop Overloop Magneti- 

100 % 66,73 % 32.15 % 0,12 % 67,85 % 32.15 % 0.12 % 

60 15 155 620 16.7 82 1.3 
140 75 275 2100 36,l 62 1.9 
350 110 850 1700 31.4 78 0.6 

25 7.4 62 109 20.5 79 0s 

loop cyclonage sche fractie cyclonage sche fractie 

Gehaltes (mg/kg d.s.) 
Ingang Doorval O.S. fractie 

Massa-% 100 % 97,17 % 2.83 % 
Metalen 

. lood 75 62 530 

. zink 110 100 5 10 
Organische componenten 
. PAK (10) 7.4 5-9 59 

. koper 15 14 65 

Percentuele vrachtverdeling 
Doorval 0.s-fractie 
97.17 % 2.83 % 

88 12 
80 20 
87 13 

77 23 

Gehaltes (mg/kg d.s.) 
Ingang Tailing Concentraat 

Massa-% 100 % 99.09 % 0,91 % 
Metalen 
. koper 14 10 400 
. lood 62 35 3000 
. zink 100 75 2600 

Uit bijlage 2 en tabellen 5.3 t/m 5.5 blijkt dat door hydrocyclonage 62 tot meer dan 95 % van 
de metalen en 79% van de PAK aanwezig in de ingaande stroom geconcentreerd wordt de 
overloop (slibkoek), welke 27,45 Y6 van de massa bedraagt. Hydrocyclonage heeft, ondanks 
de grote reductie in verontreinigingen, geen effect op de klassering; de onderloop is nog 
steeds klasse 3 verontreinigd. 

Percenruele vrachtverdeling 
Tailing Concentraat 
99.09 % 0.91 % 

74 26 
56 44 
76 24 

Bij uitsplitsing van het rendement over de magneetscheiding valt op dat (volgens verwachting) 
de sterkst magnetische metalen het meest geconcentreerd zijn in de afgescheiden magneetfrac- 
tie (chroom, koper, lood en nikkel). De relatief sterke afscheiding van het (nauwelijks) 
magnetische arseen is te verklaren door de sterke binding van arseen aan (sterk magnetisch) 
ijzer. 

Organische componenten 
. PAK (10) 
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Het afscheiden van fijn organisch materiaal door spiralen heeft met name effect op het PAK- 
gehalte, maar leidt evenmin tot een lagere klassering. Door vervolgens flotatie toe te passen 
wordt het (zeer) fijne organisch materiaal afgescheiden, samen met zeer fijne slibdeeltjes. 
Ondanks dat deze afgescheiden fractie (flotatieconcentraat) slechts 0,91% van de uitgaande 
massa bedraagt, leidt dit tot een verlaging van klasse 3 naar 2. 

5.4 Interpretatie van de resultaten 

Met behulp van de bovenstaande informatie is het mogelijk de totale massabalans en de 
distributie van de verontreinigingen(vracht) inzichtelijk te maken (figuur 5.1). De distributie 
van de verontreinigingentvracht) is weergegeven aan de hand van twee klassebepalende an- 
organische parameters (koper en zink) en één organische parameter (PAK). 

Uit deze totale massa- en verontreinigingenvrachtdistributie komen voor de reiniging van 
Lemster Rien specie bij Heidemij de volgende aspecten naar voren: 
a. 
b. 

C. 
d. Lagere zandproduktie dan verwacht. 

Klasseverbetering door de twee zeefstappen; 
De grootste reductie van de verontreinigingen wordt gerealiseerd door hydrocy- 
clonage; 
Polishing na hydrocyclonage is noodzakelijk om klasse 2 specie te verkrijgen; 

Ad a. Klasseverbetering door de twee zeeftappen (afieven op 4 en 1 mm) 

De klassering van het uitgangsmateriaal (klasse 4) is door de twee zeefstappen (op 4 en 1 mm) 
al verlaagd is tot klasse 3. Gezien het feit dat de klasse 4 normering van het uitgangsmateriaal 
volledig voor rekening van het PAK-gehalte kwam, wordt de klasseverlaging verklaard door 
het afieven van grof organisch materiaal, dat verontreinigd is met PAK. Dit wordt bevestigd 
door de analyseresultaten van het afgescheiden zeefrestanten. 
Resultaat van de verbetering in kwaliteit is dat het materiaal in therorie toepasbaar is a l s  
categorie I1 bouwstof (volgens IPO-normering), gezien het feit dat enkele metalen weliswaar 
de tussengrenswaarde overschrijden maar geen de grenswaarde. De uiteindelijke toepassings- 
mogelijkhedi moet bepaald worden via uitloogonderzoek, dat in het kader van dit onderzoek 
niet uitgevoerd is op dit materiaal. 

Ad b. Grootste verontreinigingsreductie door hydrocyclonage 

Uit de geïnterpreteerde analysegegevens blijkt wederom dat de hydrocyclonage een zeer groot 
aandeel heeft in het verwijderen van de verontreinigingen uit de te reinigen fractie. Uit bijlage 
2 blijkt dat gemiddeld 73,3% van de oorspronkelijk aanwezige metalen en 77,6% van de oor- 
spronkelijk aanwezige PAK vóór hydrocyclonage in de te reinigen stroom aanwezig is. Na 
hydrocyclonage zijn deze gereduceerd tot respectievelijk gemiddeld 8 % voor de metalen 
(maximaal is nog 21,3% lood aanwezig na hydrocyclonage) en 15,6% PAK. Hieruit blijkt dat 
65 % van de metalen en 62 % van de PAK door hydrocyclonage wordt verwijderd. De relatief 
grote spreiding aan rendementen voor de metalen wordt verklaard door het feit dat de ingangs- 
gehaltes relatief laag zijn voor deze metalen (allen onder de interventiewaarde). 
Uit toetsing aan het IPO-beleid ten aanzien van hergebruik blijkt dat het materiaal na hydrocy- 
clonage reeds als categorie I bouwstof toepasbaar is (metalen onder de tussengrenswaarde en 
overige componenten onder de grenswaarde). 
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Ad c. Polishing na hydrocyclonage is noodzakelijk om klasse 2 specie te verkrijgen 

Ondanks dat bij de hydrocyclonage een zeer groot deel van de verontreinigingen geconcen- 
treerd is in de overloop (en dus in de slibkoek), was het noodzakelijk om een aanvullende 
polishing stappen (magneetscheiding, 'lichte' spiralen en flotatie) toe te passen om een klasse 
2 specie te verkrijgen. Een 'schoon' (multi-functioneel toepasbaar) zand heeft men, ondanks 
toepassing van deze polishing stappen, echter niet verkregen (PAK, olie en zink overschreden 
na afloop de streefwaarde). 

Ad d.  Lagere zandproduktie dan verwacht 

Hoewel het verschil in verwachte en geproduceerde zandproduktie bij de specie uit Lemster 
Rien kleiner was dan bij de specie uit Kattendiep, is toch naar een verklaring voor dit feno- 
meen gezocht. Uit berekening van het scheidingspunt voor de hydrocyclonage (via verschil- 
lende korrelgrootteverdelingen, zie bijlage 3) blijkt dat wederom het werkelijke scheidingspunt 
duidelijk hoger heeft gelegen dan 63 pm. Het werkelijk scheidingspunt lag juist boven de 100 
pm, waardoor er minder zand dan verwacht geproduceerd is. 
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6 RESULTATEN KATTENDIEP BIJ BSN 

6.1 Gecombineerde massa- en verontmh&hgsbalans 

Met behulp van omrekeningsformule (formule 1 uit paragraaf 4.1) zijn de fracties > 63pm en 
< 63 pm ten opzichte van de oorspronkelijke totale hoeveelheid berekend (tabel 6.1). 

Via de zeefstap wordt nauwelijks materiaal afgescheiden (0,07 % bestaande uit gewassen 
grind). Als we ervan uitgaan dat nagenoeg al het organisch materiaal in de slibkoek verzameld 
wordt, zou theoretisch tussen de 24,4 gew-% en 42.6 gew-% gereinigd zand (> 63 pm) 
afgescheiden kunnen worden (afhankelijk van welke berekeningsmethode van fractie > 63 pm 
in het uitgangsmateriaal wordt uitgegaan). In werkelijkheid is 24.31 gew-% aan gereinigd 
zand (> 63 pm) afgescheiden, wat aan de lage kant is ten opzichte van de prognose. Hier- 
naast is tevens nog 4,81 gew-% gereinigd (fijn) zand (25-63 pm) afgescheiden. 

6.2 ProduMbeOordeling 

De resultaten van de toetsingen aan de Evaluatie Nota Water (ENW), de Wet bodembescher- 
ming (Wbb) en aan het Bouwstoffenbesluit (BsB) zijn samengevat in tabel 6.2. 

Uit tabel 6.2 blijkt dat van de beoordeelde produkten (magnetisch materiaal, zware mineralen, 
organische stof, het gereinigde fijne zand en het gereinigde grove zand) alleen het grove 
gereinigde zand en de zware mineralen direct voor hergebruik in aanmerking komen. Beide 
herbruikbare produkten zijn echter niet multifunctioneel toepasbaar maar als categorie I 
bouwstof). De kwaliteit van het gewassen grind is niet bepaald vanwege de zeer kleine 
hoeveelheid (0.07 gew-%). 

Op basis van ervaring was vooraf al ingecalculeerd dat het magnetisch afgescheiden materiaal 
en het organische materiaal niet als bouwstof/produkt hergebruikt zouden kunnen worden. Dit 
vermoeden is gedurende de proef bevestigd; zowel het magnetische als het organische materi- 
aal was klasse 4, bevat gehalten boven de interventiewaarde (Wbb) en grenswaarde (BsB). In 
het geval van het organisch materiaal ligt het PAK-gehalte zelfs boven de grenswaarde voor 
gevaarlijk afval (BAGA). 

Opvallend was het feit dat het fijne gereinigde zand (25-63 pm) tevens niet toepasbaar is op 
basis van het zinkgehalte, dat de interventie-/grenswaarde overschrijdt. Er was vooraf reke- 
ning gehouden met een mindere kwaliteit van dit zand ten opzichte van het grove, door een 
grotere aanwezigheid van fijne deeltjes. Vooraf werd echter niet verwacht dat de kwaliteit van 
dit fijne zand zodanig slecht zou zijn, dat herbruikbaarheid als  Categorie I of I1 bouwstof niet 
mogelijk zou zijn. 

45 "Categorie 1 bouwstof" wil zeggen dar het zand moet worden toegepast in een werk van minimaal 50 m' met VcrwiJderlngSplichi (verplichting tot 
VeWijdering van her zand indien (een deel van) het werk. waarin her zand IS toegepast. wordt verwijderd) Tevens moeten overige beheermaatrege. 
Ien (doorgaans normaal beheer en onderhoud) worden getroffen. Over het algemeen is B&W gemeente bevoegd gezag en kan aanvullende eisen 
siellen 
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Massa- % 
Metalen 
. koper 
. lood 
. zink 
Organische cornoonenten 
. PAK (10) 

Ook verrassend was het feit dat de afgescheiden fractie door de zware spiralen (zware 
mineralen) wel herbruikbaar is. Dit wijst echter eerder op een niet goed functioneren van deze 
'zware' spiralen, dan op het mogelijke feit dat dit produkt meestal herbruikbaar is. 

. - -  
Ingang Onderloop 
100 % 25.41 % 

280 31 
340 65 
850 260 

18.1 4 .o 

Ook bij de kolomtesten uitgevoerd op uitgangsmateriaal en gereinigd zand bij BSN kan 
geconcludeerd worden dat het scheidingsproces een positieve invloed heeft op het zand, qua 
maximale uitloging. De gehaltes aan metalen en PAK, die in het eluaat van het gereinigde 
zand worden aangetroffen zijn substantieel lager dan die aangetroffen in het eluaat van het 
uitgangsmateriaal (met name voor arseen, chroom, nikkel en zink). In het geval van arseen 
werd in eerste instantie bij het uitgangsmateriaal de U1-norm overschreden, in het gereinigde 
grove zand niet meer. 

6.3 Scheidingsrendement 

Met behulp van alle geanalyseerde eind- en tussenfracties is het mogelijk de verschillende 
scheidingsrendementen te bepalen over de volgende onderdelen: 
- 
- 
- magneetscheidingsstap 
- 
- 

hydrocyclonage met 63 pm als scheidingspunt 
hydrocyclonage met 25 pm als scheidingspunt 

afscheiden van de zware fractie door spiralen 
afscheiden van de lichte fractie door spiralen 

Voor een exacte weergave van de berekeningswijze van de scheidingsrendementen en de 
hierbij gehanteerde uitgangspunten wordt verwezen naar bijlage 2. 

De scheidingsrendementen voor de belangrijkste metalen en organische parameters (d.w.z. 
hoogste in klasse) zijn weergegeven in tabel 6.3 t/m 6.7. 

Tabel 6.3 
Scheidinesrendement hvdrocvclonaee OD 63 Nm KattendieD BSN 
li I Gehaltes (mn/kg d.sJ 

Overlooo 
74.59 % 

360 
440 
1 o60 

23 .O 

Percentuele vrachtverdeling 
Onderlooo I Overlooo 

I 

25.41 % I 74.59 % 
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Gehaltes (mgkg d.s.) 
Ingang Onderloop Overloop 

Massa-% 100 % 6.14 % 93.86 % 
Metalen 
. koper 360 120 375 
. lood 440 150 460 
. zink 1060 560 1090 
Organische componenten 
. PAK (10) 23.0 11.0 23.7 

Percentuele vrachtverdeling 
Onderloop Overloop 

6.14 % 93.86 

2.1 97.9 
2.1 97.9 
3 -3 96.7 

3.0 97 .O 

Massa- % 
Metalen 
. koper 
. lood 
. zink 
Organische componenten 
. PAK (10) 

Tabel 6.6 
Scheidingsrendement spiralen afscheiden zware fractie Kattendiep BSh 

Gehaltes (mgkg d.s.) Percentuele vrachtverdeling 
Ingang Magneetfractie Doorval Magneetfractie 

100 % 0.14 % 99.86 % 0.14 % 

31 930 95.8 4.2 
65 420 99.1 0.9 
260 2000 98.9 1.1 

4 .O 25 99.1 0.9 

Gehaltes (mg/kg d.s.) I Percentuele 
Ingang (Zware mineraal-1 Doorval 

Massa-% 
Metalen 

1 .  koper 
. lood 
. zink 
Oreanische componenten 
. PAK (10) 

fractie 

100 % 2.75 % 97.25 % 

30 15 98.6 
64 40 98.3 

255 120 98.7 

4.0 0.2 99.9 

vrachtverdeling 
Zware mineraal- ?' 

O. 1 

Massa 
Metalen 
. koper 
. lood 
. zink 
Organische comDonenten 
. PAK (10) 

Gehaltes (mgkg d.s.) Percentuele vrachtverdeling 
Ingang Gereinigd Organische Gereinigd Organische 

100 % 99.34 % 0.66 % 99.34 % 0.66 % 

30 8 3300 26.4 72.6 
65 10 8400 15.3 84.7 
260 120 21000 45.8 54.2 

4.1 o. 1 600 3.4 96.6 

grof zand stof grof zand stof 
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Uit bijlage 2 en tabellen 6.3 t/m 6.6 blijkt dat zowel de hydrocyclonage op 63 pm als op 25 
pm bijzonder effectief is geweest. De percentages variëren van 91 tot 98 % van de metalen en 
94% tot 97% van de PAK aanwezig in de ingaande stroom geconcentreerd wordt de overloop. 
De overloop van de 63 pm en 25 pm cycloon bedroeg respectievelijk 75 gew.-% en 94 gew.- 
% van de ingaande massa. Hydrocyclonage op 63 pm heeft reductie van klasse 4 naar klasse 
3 materiaal tot gevolg. Hydrocyclonage op 25 pm heeft, ondanks de relatief grotere reductie 
in verontreinigingen dan bij de 63 pm cyclonage, geen effect op de klassering; de onderloop 
blijft nog steeds klasse 3 verontreinigd. De oorzaak hiervoor ligt waarschijnlijk bij de hoge 
aanvangsconcentratie aan verontreinigingen. 

Bij uitsplitsing van het rendement over de magneetscheiding valt op dat (volgens verwachting) 
de sterkst magnetische metalen het meest geconcentreerd zun in de afgescheiden magneetfrac- 
tie (chroom. koper en nikkel). 

Het afscheiden van zware mineralen door spiralen heeft een negatief effect gehad op de 
reiniging, de afgescheiden fractie is schoner dan de doorval. Een duidelijk aanwijsbare reden 
hiervoor is niet te geven. 

Het afscheiden van de lichte organische fractie heeft een zeer duidelijk effect gehad op met 
name het PAK-gehalte maar ook op de metalen. De behaalde rendementen zijn zeer hoog; 
96% van de ingaande PAK en 40% tot 85% van de ingaande metalen is in deze lichte 
spiraalstap geconcentreerd in minder dan 1 gew.-% van de ingaande stroom. Bovendien heeft 
deze stap een klasseverlagend effect; van klasse 3 naar klasse 2. 

6.4 Interpretatie van de resultaten 

Met behulp van de bovenstaande informatie is het mogelijk de totale massabalans en de 
distributie van de verontreinigingen(vracht) inzichtelijk te maken (figuur 6.1). De distributie 
van de verontreinigingen(vracht) is weergegeven aan de hand van twee klassebepalende an- 
organische parameters (koper en zink) en CCn organische parameter (PAK). 

Uit deze totale massa- en verontreinigingenvrachtdistributie komen voor de reiniging van 
Kattendiep specie bij BSN de volgende aspecten naar voren: 
a. Opstellen van massa- en verontreinigingenbalans 'binnen' het systeem is niet altijd 

mogelijk op een eenduidige manier; 
b. De grootste reductie van de verontreinigingen wordt gerealiseerd door hydrocy- 

clonage; 
C. Afscheiden van de zware mineraalfractie leidt niet tot het gewenst effect; 
d. Afscheiden van de magnetische en lichte organische fractie na hydrocyclonage is 

noodzakelijk om klasse 2 gereinigd grof zand te verkrijgen; 
e. Gereinigd fijne zand is niet herbruikbaar; 
f. Lagere zandproduktie dan verwacht. 

A d  a. Moeilijk op te stellen massa- en verontreinigingenbalans 'binnen' het systeem 

Uit bijlage 2 blijkt dat de overall massa- en verontreinigingsbala. opgesteld uit de eindpro- 
dukten, redelijk goed klopt (sluitend is). Bij het opstellen van de balansen 'binnen' het systeem 
(balansen over afzonderlijke onderdelen) lag dit aanmerkelijk moeilijker. Eén oorzaak hiervoor 
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ligt waarschijnlijk in het feit dat de installatie van BSN niet ZO straight-forward is, als bijvoor- 
beeld de installatie van Heidemij; er zijn relatief veel retourstromen en verzamelbakken van 
verschillende tussenprodukten. Een andere mogelijke oorzaak is dat sommige stromen niet 
altijd even makkelijk te bemonsteren zijn. Om deze reden zijn bij het opstellen van de 
verschillende 'interne' verontreinigingsbalansen gehaltes gebruikt, die teruggerekend zijn 
vanuit de (goed te bemonsteren) eindprodukten. 

Ad b. Grootste verontreinigingsreductie door hydrocyclonage 

Uit de geïnterpreteerde analysegegevens blijkt wederom dat de hydrocyclonage een zeer groot 
aandeel heeft in het verwijderen van de verontreinigingen uit de te reinigen fractie. 
Resultaat van deze verwijdering van verontreinigingen is dat het materiaal in therorie toepas- 
baar is als categorie I1 bouwstof (volgens PO-normering), gezien het feit dat enkele metalen 
weliswaar de tussengrenswaarde overschrijden maar geen de grenswaarde. De uiteindelijke 
toepassingsmogelijkhedi moet bepaald worden via uitloogonderzoek, dat in het kader van dit 
onderzoek niet uitgevoerd is op dit materiaal. 

Ad c. Afscheiden van de zware mineraalfractie leidt niet tot het gewenst ejJect 

Het afscheiden van zware mineralen door spiralen heeft een negatief effect gehad op de 
reiniging, de afgescheiden fractie is schoner dan de doorval. Uit toetsing aan normering blijkt 
echter dat deze afgescheiden fractie wel herbruikbaar is, maar dit is niet het oorspronkelijk 
beoogde effect van deze scheidingsstap geweest. Uit de resultaten blijkt dat in de fractie met 
een grote soortelijke dichtheid niet een groot deel van de verontreinigingen geconcentreerd is. 

Ad d. Polishing (d. w.z. afscheiden van de magnetische en lichte organische fractie) na 
hydrocyclonage is noodzakelijk om klasse 2 gereinigd grof zand te verkrijgen 

Ondanks dat bij de hydrocyclonage een zeer groot deel van de verontreinigingen geconcen- 
treerd is in de overloop (en dus uiteindelijk in de slibkoek), was het noodzakelijk om een 
aanvullende polishing stappen (magneetscheiding en 'lichte' spiralen) toe te passen om een 
klasse 2 specie te verkrijgen voor het gereinigde grove zand. Een 'schoon' (multi-functioneel 
toepasbaar) grof zand heeft men, ondanks toepassing van deze polishing stappen, echter niet 
verkregen (enkele individuele PCB's, cadmium en zink overschreden na afloop de streefwaar- 
de). 

Ad e. Gereinigd jìjne zand is niet herbruikbaar; 

Bij het gereinigde fijne zand (25-63 pm) heeft de polishing (uitsluitend 'lichte' spiralen) echter 
niet het gewenste effect (d.w.z. klassevennindering tot klasse 2) tot gevolg gehad. Ondanks de 
enorme reductie in verontreiniging door toepassing van 'lichte' spiralen bleef het fijne zand tot 
boven de interventiewaarde verontreinigd (klasse 4) op basis van zink. De hoge aanvangsge- 
haltes voor 'lichte' spiralen waren hier waarschijnlijk voor een groot deel debet aan. 
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Adf .  Lagere zandproduktie dan venvacht 

De uiteindelijk geproduceerde hoeveelheid grof zand (> 63 pm), namelijk 24,3 gew.-% lag 
aan de onderzijde van het verwachtingspatroon (24,4 tot 42,6 gew.-%). Uit berekening van 
het scheidingspunt voor de hydrocyclonage (via verschillende korrelgrootteverdelingen, zie 
bijlage 3) blijkt dat wederom het werkelijke scheidingspunt duidelijk hoger heeft gelegen dan 
63 pm. Het werkelijk scheidingspunt voor de 63 pm hydrocyclone lag rond de 120-150 pm, 
waardoor er minder grof zand geproduceerd is dan verwacht. 

POSW / FYSTIO 
MT-BD960875 

10 mei 1996. versie 2 

- 3 1  - 



DHV Milieu en Infrastructuur BV 

7 VERGELIJKING TUSSEN INSTALLATIES EN SPECIES 

7.1 Vergelijking tussen de installaties van Heidemij en BSN 

Proces en Uitvoering 

Bij het vergelijken van de installaties van Heidemij en BSN blijkt dat de installatie van 
Heidemij inzichtelijker (d.w.z. simpeler en meer straight-forward van opzet) is. Dit blijkt uit 
de grotere hoeveelheid retourstromen, verzamelbakken voor verschillende stromen etc. bij 
BSN. 
Een ander belangrijk verschil in opzet is dat BSN werkt met een hogedruk unit vóór toepas- 
sing van hydrocyclonage en geen flotatie, terwijl Heidemij juist geen hogedruk unit en wèl 
flotatie toepast. 

Een verschil in uitvoering bij het verwerken van dezelfde specie (Kattendiep Kampen) tussen 
Heidemij en BSN, is dat Heidemij op basis van vooronderzoek kiest voor het weglaten (’by- 
pass’en) van de magneetscheiding en de ’lichte’ en ’zware’ spiralen. BSN gebruikt alle 
mogelijke beschikbare processtappen voor de Kattendiep-specie. 

Uitgangspunten voor installatie-vergelijking 

Een belangrijk uitgangspunt voor de vergelijking van de installaties van Heidemij en BSN is 
dat dezelfde specie verwerkt is. Om deze reden is bij het baggeren van de specie uit het 
Kattendiep grote aandacht geschonken aan het streven om dezelfde uitgangsspecie bij iedere 
reiniger af te leveren. Vandaar dat bij het baggeren op identieke locaties ook steeds dezelfde 
mengverhouding is aangehouden, zodat de specie in dezelfde verhouding in de beunbakken 
aanwezig was. Ondanks deze werkwijze is gebleken dat de uitgangsspecie bij Heidemij en 
BSN een aantal belangrijke verschillen bevat: 
- De Kattendiep-specie aangeleverd aan Heidemij bevat veel meer grof materiaal (> 1 

mm. voornamelijk bestaand uit schelpachtig materiaal) dan de Kattendiep-specie aange- 
leverd aan BSN (respectievelijk 9’63 gew-% t.0.v 0,07 gew-%); 
De fractie < 1 mm van de specie aangeleverd aan BSN is kleiner dan die aangeleverd 
bij Heidemij (minerale fractie < 63pm is respectievelijk circa 35% en 43%); 
De aangeleverde specie aan BSN is relatief iets zwaarder verontreinigd. 

- 

- 

Bij de vergelijking tussen de twee installaties is rekening gehouden met de bovenstaande 
verschillen in uitgangsmateriaal. 

Resultaten 

Naast de conclusies, die reeds in de voorgaande hoofdstukken zijn getrokken, komen bij 
vergelijking van installaties de volgende aspecten naar voren: 

- Zowel Heidemij als BSN kunnen de Kattendiep-specie niet reinigen tot een multifunctio- 
neel zand. Bij verdere vergelijking valt op dat bij Heidemij met name PAK een pro- 
bleem blijft (eindgehalte van 1,2 mg/kg d.s. t.o.v. 0,14 mg/kg d.s. bij BSN). Bij BSN 
echter wordt nog een klein gehalte aan PCB aangetroffen ( 6 3  pg/kg d.s. totaal PCB 
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(7)) terwijl deze bij Heidemij niet meer worden aangetroffen. Metaaleindgehalten zijn 
bij beide reinigers vergelijkbaar; 

- Het rendement van de hydrocyclonagestap op 63 pm is groter bij BSN dan bij Heide- 
mij, ondanks dat deze scheidingsstap bij Heidemij in twee hydrocycloonstappen in serie 
is uitgevoerd en bij BSN met één. De oorzaak hiervoor ligt waarschijnlijk in de hoge- 
druk unit bij BSN, die voor een goede 'iosmaking' van verontreiniging van deeltjes 
zorgt. De minder goede hydrocycloonresultaten van Heidemij worden gecompenseerd 
door de werking van de flotatiestap; 

- Het scheidingspunt van de 'hydrocyclonagestap op 63 pm' lag bij BSN enigzins hoger 
dan bij Heidemij (respectievelijk 120-150 pm t.o.v. 90 pm). Dit heeft geresulteerd in 
het feit dat BSN iets meer winbaar zand heeft verloren. Overigens zitten beide reinigers 
hoger dan het vooraf opgegeven scheidingspunt van 63 pm. Verwacht wordt dat bij een 
installatie die nog beter is afgestemdgedimensioneerd op lagere zanddoorzet tevens een 
lager scheidingspunt kan realiseren (en op deze wijze een hogere zandopbrengst kan 
realiseren). 

7.2 Vergelijken van twee verschillende species in dezelfde installatie 

In de installatie van Heidemij zijn twee verschillende species, Kattendiep Kampen en Lemster 
Rien Lemmer, verwerkt. 

Proces en uitvoering 

Een verschil in uitvoering bij het verwerken van de twee verschillende species is dat bij 
Kattendiep een nagenoeg minimale inzet van procesonderdelen is gebruikt (uitsluitend hydro- 
cyclonage gevolgd door flotatie), terwijl bij de Lemster Rien specie een nagenoeg volledige 
inzet van beschikbare procesonderdelen is gebruikt (te weten: hydrocyclonage, magneetschei- 
ding, lichte spiralen en flotatie). Alleen de inzet van de zware spiralen is bij de specie uit 
Lemmer, na vooronderzoek door Heidemij, als niet relevant afgedaan en dus niet ingezet. 

Uitgangspunten voor installatie-Vergelijking 

Een belangrijk uitgangspunt voor de vergelijking van de verwerking van twee verschillende 
species is dat daarbij eigenlijk dezelfde procesonderdelen ingezet moeten worden. Zoals uit 
bovenstaande blijkt is dit niet gebeurt, omdat op basis van vooronderzoek is gebleken dat 
bepaalde procesonderdelen niet (in voldoende mate) zouden bijdragen tot het reinigen van de 
specie. 

Bij de vergelijking tussen de twee species moet rekening worden gehouden met de bovenstaan- 
de verschillen in ingezette procesonderdelen (en verschil in uitgangsmateriaal). 
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Resultaten 

Naast de conclusies, die reeds in de voorgaande hoofdstukken zijn getrokken, komen bij 
vergelijking van verwerking van verschillende species in dezelfde installatie de volgende 
aspecten naar voren: 

- Zowel qua gerealiseerde eindgehalten van het gereinigde zand ten opzichte van het uit- 
gangsmateriaal als gerealiseerde zandopbrenst ten opzichte van verwachting heeft het 
verwerken van de specie uit Lemster Rien tot betere resultaten geleid. 
Mogelijke verklaringen hiervoor zijn: 
a. De specie uit Lemster Rien was zandiger dan die uit Kattendiep Kampen. Aange- 

zien de installatie is gedimensioneerd op met name zandig materiaal (droge grond) 
benaderen de afzonderlijke procesonderdelen bij verwerking van het 'zandige' 
materiaal uit Lemster Rien ook beter hun gebruikelijke rendement. Door de hoge 
slibbelasting van met name de mechanische ontwateringsstap (zeefbandpers) bij 
verwerking van specie uit het Kattendiep was de doorzet door de andere proces- 
onderdelen lager dan gebruikelijk, wat een lager rendement tot gevolg had; 
Bij de specie uit Lemster Rien zijn meerdere procesonderdelen ingezet, waarbij 
ieder onderdeel een bijdrage (hoe klein ook) heeft geleverd aan het scheidingsren- 
dement. Dit heeft een relatief schoner zand tot gevolg gehad; 
De Lemster Rien specie kan van oorsprong 'makkelijker reinigbaar' zijn geweest, 
vanuit de specifieke wijze waarop de verontreinigingen in de specie aanwezig 
waren (aanhechting, adsorptie, coating, discrete deeltjes etc.). De aanwezigheids- 
vom beïnvloedt het reinigingsrendement. 

De werkelijke verklaring voor het verschil in reinigingsrendement en zandopbrenst ligt 
waarschijnlijk besloten in een combinatie van de drie bovengenoemde verklaringen. 

b. 

c. 

- Het feit dat bij de specie uit Kattendiep het scheidingspunt hoger dan 63 pm lag is niet 
de enige reden dat minder zand geproduceerd is dan vooraf verwacht. Bij reiniging van 
de specie uit Lemmer lag het scheidingspunt immers ook hoger dan 63 pm (vergelijk- 
baar met Kattendiep) maar hier werd wel de verwachte hoeveelheid zand geproduceerd. 
Naast het scheidingspunt zal hier waarschijnlijk ook de steilheid van de scheidingscurve 
een rol hebben gespeeld (optreden van meer displacement bij de specie uit Kattendiep). 
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