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VOORWOORD 

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

In de eerste fase van POSW (POSW-I, 1989-1991) is een groot aantal technieken onder
zocht op de technische toepasbaarheid en op kosten. In de huidige tweede fase (POSW-II, 
1992-1996) ligt de nadruk op techniekoperationalisering, pilotsaneringen en beoordeling in 
milieuhygienisch en financieel opzicht. 

In de voorgaande fase van POSW is gebleken dat verontreinigingen preferent in fracties 
van de baggerspecie kunnen voorkomen. Scheiding van baggerspecie kan derhalve een 
centrale rol spelen in het verwerkingsproces, zodat verontreinigingen geconcentreerd 
worden en schone deelstromen ontstaan. 
Binnen techniekoperationalisering richt de projectgroep Fysische Technieken zich in 
POSW-II op selectie, opschaling en praktijkdemonstraties van fractiescheiding met 
aandacht voor procescontrole. 
In voorliggend rapport zijn de resultaten uit POSW-I geevalueerd. Het concept van dit 
rapport vormde al in 1993 de basis voor de onderzoekslijn van de projectgroep Fysische 
Technieken, te weten: 
- Karakterisering van baggerspecie geeft inzicht in de mogelijk mate van reiniging van de 

grove fractie en van concentrering van de verontreinigen in de fijne fractie. De in te 
zetten karakterisatiemethode is afhankelijk van de toe te passen scheidingstechniek en 
zal worden onderzocht. 

- Zandafscheiding middels hydrocyclonage is mogelijk. Aanvullende polishing van de 
grove fractie zal worden onderzocht en kan leiden tot een relatief schoon produkt. 

- Behandeling van de fijne fractie kan leiden tot een verhoogd scheidingsrendement en 
meer toepasbaar produkt, en tot verdere concentratie van de verontreinigingen en 
derhalve een vermindering van de te storten hoeveelheden. Flotatietechnieken zullen 
hiertoe worden onderzocht. 

Lelystad, augustus 1995 

Programmabureau POSW 



Samenvatting 

Het voorliggende rapport heeft tot doel om een algemeen beeld te schetsen van de resultaten 
van onderzoek naar fysische scheidingstechnieken voor verontreinigde baggerspecie. Hiermee 
kunnen ook consequenties voor waterbodemsaneringen in Nederland in het algemeen worden 
aangegeven. Het eerste deel van het rapport gaat in op principes en installaties voor scheiding 
van sediment en op technieken voor nabehandeling van de deelstromen. Ook komt de 
ontwatering van sediment aan de orde. Het tweede deel gaat in op de resultaten van het 
karakteriseringsonderzoek van de verschillende sedimenten en de relatie met de toegepaste 
scheidingstechnieken. De resultaten van dit onderzoek worden uitgebreid besproken. 

De belangrijkste conclusies zijn: 
• een significante reductie van verontreinigingen in (meestal de grove) fractie is 

realiseerbaar. 
• wanneer de grove onderloop niet voldoende schoon is voor hergebruik, dan kunnen 

aanvullende scheidingstechnieken (gravitatieve scheiding of flotatie) nog tot een 
aanmerkelijke reductie van verontreinigingen leiden. 



1. Inleiding 

In de eerste fase van POSW (1989-1990) is op uitgebreide schaal onderzoek verricht naar 
fysische scheidingstechnieken voor verontreinigde baggerspecie. De resultaten hiervan zijn 
vastgelegd in het rapport 'Fractiescheiding, polishing en consolidatie van baggerspecie' 
(POSW, 1991).1 Dit rapport alleen biedt echter onvoldoende ruimte om een meer algemeen 
beeld te schetsen van de behaalde resultaten en daarbij de consequenties aan te geven voor 
waterbodemsaneringen in Nederland. 

Het voorliggende rapport is bedoeld om deze leemte in te vullen en moet dus worden 
beschouwd in samenhang met het bovengenoemde rapport. Hiertoe is gebruik gemaakt van 
deeltjesgrootte-verdelingen van de deelstromen van de hydrocyclonen uit de uitgevoerde 
onderzoeken. Dit heeft tot gevolg dat de effecten van scheiding op de verontreinigingen in 
subfracties beter zichtbaar worden gemaakt. Onder scheiden wordt hier bedoeld deeltjes-
deeltjesscheiding. 

De keuze voor een scheidingstechniek is afhankelijk van de manier waarop verontreinigingen 
in het sediment voorkomen. Hoofdstuk 2 gaat in op enkele scheidingsinstallaties en op 
technieken voor nabehandeling van de grove en fijne fracties. Bij het scheidingsproces wordt 
veel water gebruikt, dat ook weer uit het sediment moet worden verwijderd. Hoofdstuk 4 
beschrijft mogelijkheden voor ontwatering. 
Hoofdstuk 5 behandelt de verschillende stappen van het karakteriseringsonderzoek en in 
hoofdstuk 6 worden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd. 

""'Fractiescheiding, polishing en consolidatie van baggerspecie. POSW Fase I (1989-
1990), Deel 4 
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DEEL 1: SCHEIDEN VAN VERONTREESIGD SEDIMENT 

2. Scheiden van verontreinigd sediment 

2.1 Verontreiniging en scheiden 

Wanneer bij sanering van een verontreinigde waterbodem wordt overwogen het vrijkomend 
sediment te reinigen, dan is - voorafgaande aan de sanering - karakterisering van het sediment 
noodzakelijk. Dit heeft tot doel om vast te stellen hoe de verontreinigingen in het sediment 
voorkomen. 

Verontreinigingen kunnen op de volgende manieren in sediment voorkomen: 
1. De verontreinigingen kunnen gelijkmatig over alle deeltjes zijn verdeeld. Het is dan 

niet zinvol om scheiding uit te voeren. 
2. De verontreinigingen kunnen aan een bepaalde fractie van het sediment zijn geabsor-

beerd (absorptie in de deeltjes of in de porien van de deeltjes). Scheiding kan hierbij 
dan plaatsvinden op verschil in deeltjesgrootte of deeltjesvorm en op verschil in 
dichtheid van de deeltjes. 

3. Verontreinigingen komen als zuivere deeltjes voor. Scheiding kan plaatsvinden op 
basis van deeltjesafrneting, dichtheidsverschillen, vorm van de deeltjes of andere 
afwijkende fysische eigenschappen t.o.v. het sediment 

4. Verontreinigingen zijn geadsorbeerd aan het oppervlak van de deeltjes. De 
verontreinigingen komen uitsluitend voor aan grote of aan kleine deeltjes of aan lichte 
of zware deeltjes. 

Scheiding kan gebeuren met behulp van technieken als zeven, hydrocyclonage, opstroomklas-
seerder, gravitatieve technieken en flotatie. Tabel 1 geeft een overzicht van de geschiktheid 
van de diverse technieken voor scheiding van de verschillende manieren waarop verontreini
ging in sediment voorkomt. 

Tabel 1: overzicht van scheidingstechnieken voor diverse verontreinigingsvormen 

voorkomen van verontreiniging 1 2 3 4 

scheidingstechniek 

1 2 3 4 

zeven - + + + 

hydrocyclonage - + + + 

opstroomklasseerder - + + H-

gravitatieve technieken - + + + 

flotatie 
. 

+ + 

Met deze scheidingstechnieken wordt het verontreinigde sediment gescheiden in een 'schone' 
deelstroom en een 'vuile' reststroom, waarin de verontreinigingen zijn geconcentreerd in een 
beperkt volume. Ook is het mogelijk om uit het verontreinigde sediment subfracties samen te 
stellen, die voldoen aan de eisen van bepaalde reinigingstechnieken met betrekking tot 
deeltjesafmetingen. Dergelijke subfracties hoeven op zich niet schoon te zijn. Voorbeelden van 



technieken waarvoor een dergelijke voorbereiding noodzakelijk is, zijn landfarming, waarbij de 
deeltjes niet al te fijn mogen zijn, en het beluchtingsbassin, waarbij de deeltjes niet groter dan 
ca. 20 um mogen zijn. 

Het rendement van deeltjesscheiding kan worden gedefinieerd als de hoeveelheid relatief 
schoon sediment na scheiden, ten opzichte van de totale hoeveelheid behandeld sediment. 

Op grond van karakterisering van het te behandelen sediment en de op basis daarvan gekozen 
(scheidings)technieken kan een eerste schatting van het te behalen rendement worden 
gemaakt. 

De eerste stappen bij sedimentbehandeling bestaan uit het desintegreren, meestal met krachtige 
waterstralen, en het zeven. De hoeveelheid grof vuil is bij de meeste verontreinigde 
waterbodems aanzienlijk. Afzeven tot 2 mm is altijd nodig. 
Wanneer het sediment voldoende zand bevat, of wanneer in het reinigingsproces zand 
ongewenst is, dan is het wenselijk om het sediment na de zeefstap met behulp van hydrocyclo
nen en/of opstroomklasseerders te scheiden in verschillende fracties. Het zand dat uit deze 
scheiders komt wordt over het algemeen ontwaterd met een ontwateringszeef. 

2.2 Zeefinstallaties 

Een zeefinstallatie bestaat gewoonlijk uit een stationair zeefdek met een doorlaat van ca. 10 bij 
10 cm. Alle materialen die daar doorheen vallen, komen terecht op een schudzeef, op een 
trilzeef of in een draaiende trommelzeef met meerdere zeefdekken. Hierbij wordt het sediment 
van grof naar fijn afgezeefd. Het mengsel dat door het fijnste zeefdek valt komt uiteindelijk 
terecht in een pompbak met een roerinstallatie om de deeltjes in suspensie te houden. 

In de afgezeefde fracties (groter dan 2 mm) bevinden zich vaak vrij grote hoeveelheden 
verontreinigingen. De verontreiniging van deze fracties is vaak zodanig dat de fractie in zijn 
geheel naar een vuilstort moet worden afgevoerd. De noodzaak hiertoe komt bij een eerste 
karakterisering niet aan het licht, omdat de bemonsterde hoeveelheid dan zodanig klein is, dat 
juist de meest grove verontreinigingen daar niet in voor kunnen komen. 

2.3 Hydrocyclonen 

Het scheiden van sediment door middel van een hydrocycloon (Figuur 1) gebeurt door het 
verdunde mengsel tangentiaal onder een druk van ca. 2 kPa boven in de hydrocycloon te 
spuiten. Hierdoor beweegt het mengsel zich in een roterende beweging naar de onderzijde 
van de hydrocycloon. Door de in het rotatieveld opgewekte centrifugaalkrachten worden de 
deeltjes in een neerwaartse spiraalbeweging naar de wand gedreven. De zwaardere deeltjes 
bereiken de wand voordat het mengsel de onderloop bereikt. De zwaardere deeltjes die de 
wand hebben bereikt verlaten hier de hydrocycloon. Het is niet te voorkomen dat een klein 
deel van de uiterst fijne deeltjes die zich in het meegevoerde water bevinden (deze deeltjes 
gedragen zich als waterdeeltjes) met de grove deeltjes de hydrocycloon verlaten ('misplace
ment'). 

De fijne deeltjes die de wand niet hebben bereikt, verdwijnen via de vortex (draaikolk) in het 
hart van de hydrocycloon door de bovenloop. Hierin zullen zich altijd wat grove deeltjes 
bevinden. Het zand in de bovenloop kan worden teruggewonnen door de bovenloop opnieuw 
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F i g u u r 1 S c h e m a t i s c h e weergave van de w e r k i n g van een 
h y d r o c y c l o o n 

te hydrocycloneren. 

Door de onderloop opnieuw te verdunnen tot de vereiste concentratie en deze opnieuw te 
hydrocycloneren wordt deze zogenaamde misplacement van zeer fijne deeltjes in de onderloop 
aanmerkelijk gereduceerd. 

Scheiding door middel van een hydrocycloon gebeurt niet precies op een bepaalde deeltjes-
grootte, zoals bij een zeef, maar in een zekere 'bandbreedte'. Deze 'scheidingsscherpte' is 
voornamelijk afhankelijk van de afmetingen en de vorm van de hydrocycloon, de drukval over 
de cycloon en natuurlijk van de samenstelling (verschillen in dichtheid en deeltjesgrootte) van 
het toegevoegde materiaal. Deze scheidingsscherpte wordt weergegeven met de zogenaamde 
'efficiency-kromme' (Figuur 2). 

De efficiency-kromme geeft de kans aan dat een deeltje van een bepaalde afmeting door de 
onderloop gaat. Op de x-as staat de deeltjes-afmeting uit en op de y-as de kans dat een deeltje 
van een bepaalde afmeting door de onderloop gaat. Hoe grover een deeltje des te groter de 
kans is dat het door de onderloop verdwijnt. 
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Figuur 2 Efficiency-kromme en de deeltjesgrootteverdelingen van het ingevoerde mengsel en de boven-en 
onderloop. 

De efficiency-kromme van een gecombineerde hydrocycloon-opstelling is al veel steiler dan 
die van een enkele hydrocycloon. 

Een stubcycloon is een bijzondere uitvoering van een hydrocycloon. Door zijn bijzondere 
vorm, korte cilinder met een flauwe conus, worden niet alleen de zwaardere deeltjes naar de 
buitenwand gedreven, maar ontstaat er onder in de cycloon een zogenaamd 'fluidized bed'. De 
dichtheid van de water-zand suspensie is uiteraard groter dan van water. De stubcycloon 
werkt dan - evenals de opstroomklasseerder - als een dichtheidsscheider. Hierdoor komen 
grotere deeltjes met een lage dichtheid vaak toch in de bovenloop terecht. Hydrocyclonen zijn 
over het algemeen nogal gevoelig voor fluctuaties van de concentratie en het debiet. Bij een 
stubcycloon is dat minder het geval. 

De optimale werking van een dergelijke installatie is alleen verzekerd bij een voortdurende 
controle en bijsturing van het proces. Als gekozen is voor een bepaalde afmeting waarop 
gescheiden moet worden, dan wordt een hydrocycloon of een combinatie van hydrocyclonen 
gekozen, waarvan de efficiency-kromme zoveel mogelijk aan het gestelde doel beantwoordt. 

2.3 Opstroomklasseerders 

Bij waterbodemsaneringen wordt steeds vaker gebruik gemaakt van opstroomklasseerders. 
Dergelijke installaties worden gewoonlijk in combinatie met een hydrocycloon ingezet. Deze is 
hierbij zodanig afgesteld, dat de onderloop die in de opstroomklasseerder terecht komt veel 
water bevat. Hierdoor komt er minder ongewenst zand in de bovenloop terecht. In de 
onderloop bevinden zich echter nog veel fijne deeltjes, die daarin niet gewenst zijn. Een 
opstroomklasseerder kan echter een scherpe scheiding laten plaatsvinden, zodat het mogelijk is 
de ongewenste deeltjes in de onderloop te verwijderen. 



De opstroomklasseerder (Figuur 3) werkt als volgt: in het vat, waarvan het bovenste gedeelte 
is uitgevoerd met een verticale wand en het onderste gedeelte naar beneden toe conisch 
verloopt, wordt het te scheiden mengsel aan de bovenkant ingevoerd. Halverwege het vat 
wordt over de gehele doorsnede schoon water toegevoegd. Dit water kan in principe alleen 
naar boven goed afstromen. Deze opwaarts gerichte stroom neemt de fijnste deeltjes mee en 
stort vervolgens over de rand van het vat in een goot waama het verder wordt afgevoerd. De 
zwaardere (zand)deeltjes komen onderin het conische gedeelte terecht. Hier vormt het als het 
ware een zware vloeistof, waarin alleen de zware deeltjes kunnen bezinken. Aan de onderzijde 
van de opstroomklasseerder bevindt zich een afsluiter die zich opent wanneer de hydrostati-
sche druk groter wordt dan de ingestelde grensspanning. 

De goede scheidingsscherpte van de opstroomklasseerder wordt bewerkstelligd door twee 
mechanismen. Enerzijds is dit het uitspoelen van de fijnste deeltjes boven in het vat, anderzijds 
door de zogenaamde 'sink-float' scheiding door de zwaardere suspensie onder in het vat. 
Eenzelfde fenomeen treedt ook op bij de stubcyclonen. Hierin vindt eerst een scheiding plaats 
door de centrifugaalkracht, waarna massascheiding plaatsvindt in het zogenaamde fluidized 
bed onder in de cycloon. 

m e n g s e l i n v o e r 

s c h o o n w a t e r " 

Figuur 3 Opengewerkte tekening van een Floatex opstroomklas 
seerder. 



De afmetingen van een opstroomklasseerder worden niet alleen bepaald door de gewenste 
capaciteit, maar ook door de deeltjesgrootte van het aangeboden sediment. Om te grote 
verliezen bij 'fijn' zand te voorkomen, zijn de afmetingen van een klasseerder voor dit doel 
aanzienlijk. 

In de praktijk blijken er wisselende resultaten bereikt te worden met het gebruik van 
opstroomklasseerders bij saneringen van waterbodems. 



3. Nabehandeling van de grove fractie 

Na scheiding zijn er over het algemeen drie fracties ontstaan, te weten een zeer grove fractie, 
die gewoonlijk integraal naar een vuilstort wordt afgevoerd, een relatief schone zandige fractie 
en een relatief vuile slibfractie. Om de kwaliteit van de zandfractie te verbeteren kan een 
nabehandeling van nut zijn. Hiervoor staan twee uit de mineraaltechniek afkomstige methoden 
ter beschikking, namelijk de gravitatieve techniek en flotatie. Deze laatste techniek kan 
eventueel gecombineerd worden met 'scrubben'. Onder scrubben wordt verstaan het intensief 
mengen van een zand-watermengsel met een vrij hoge concentratie. Er kunnen ook nog zepen 
worden toegevoegd om aangehechte verontreinigingen los te maken. Flotatie na scrubben leidt 
over het algemeen tot een behoorlijk schoon (zand)produkt. 

3.1 Gravitatieve technieken 

Evenals opstroomscheiders en hydrocyclonen berust de scheiding met zogenaamde 
gravitatieve technieken als 'jig', schudtafel en spiraalscheider, op massaverschillen tussen de 
deeltjes. Bij opstroomklasseerders en hydrocyclonen vindt scheiding plaats met een vloeistof 
als scheidend medium. 

De schudtafel is een onder een helling opgestelde tafel die met een bepaalde frequentie en 
intensiteit heen en weer beweegt. Door de schudbeweging vindt een sortering plaats die zich 
op de tafel aftekent als bandjes van verschillende mineralen. Onder invloed van de helling en 
de schudbeweging bewegen de deeltjes zich naar de onderrand van de tafel, waar de 
verschillende mineralen-bandjes in verschillende goten worden opgevangen en afgevoerd. 

In een jig worden de deeltjes onderworpen aan een pulserende waterstroom. Hierdoor vindt 
op basis van de bezinksnelheid van de verschillende deeltjes en de pakking van het bed een 
sortering van deeltjes met verschillende eigenschappen plaats. 

Bij een spiraalscheider (Figuur 4) glijden de gronddeeltjes spiraalsgewijs naar beneden. Door 
verschillen in dichtheid komen de deeltjes in een bepaalde baan. Door aan de onderzijde van de 
spiraalscheider schotjes te plaatsen op de grens van twee of meer (visueel verschillende) 
stromen, kunnen deeltjes met verschillende dichtheid van elkaar worden gescheiden. Bij deze 
techniek moeten de deeltjes wel significant in massa verschillen, zoals bijvoorbeeld organische 
en minerale deeltjes. 

10 



F i g u u r 4 A f b e e l d i n g van een Cue s p i r a l c o m b i n a t i e . 

3.2 Flotatie 

Flotatie is een scheidingsproces waarbij in suspensie verkerende deeltjes door aanhechting 
aan luchtbelletjes en het vervolgens opdrijven van de vloeistof worden gescheiden. In het geval 
van verontreinigd sediment is het de bedoeling dat alleen de verontreinigde deeltjes opdrijven. 
Door voorbehandeling van het sediment met bepaalde oppervlakte-actieve stoffen kunnen de 
verontreinigde deeltjes zich hechten aan de luchtbelletjes, zodat ze opdrijven. Door het 
toevoegen van schuimers ontstaat aan het oppervlak een schuimlaag die als dragervloeistof 
fungeert en waarin de luchtbelletjes met aangehechte verontreinigingen terechtkomen. 
Deze schuimlaag wordt verwijderd ('afgeroomd'), waardoor ook de verontreinigingen worden 
verwijderd. 

Bij flotatie zijn twee fenomenen van groot belang. Enerzijds is dat de hydrodynamica, die 
wordt bepaald door de uitvoering en afstelling van het flotatie-apparaat. Anderzijds is de 
deeltjesmanipulatie van belang, die wordt bepaald door de te gebruiken oppervlakte-actieve 
stoffen en andere chemicalien. 

11 



4. Ontwateren 

Tijdens de verschillende stappen van het scheidingsproces is het steeds noodzakelijk om het 
sediment te verdunnen. Hierdoor neemt ook het volume van het sediment tijdens de 
behandeling behoorlijk toe. Het is noodzakelijk om de verschillende deelstromen te 
ontwateren, zodat ook kan worden voldaan aan de doelstelling om de te bergen hoeveelheid 
sediment te reduceren. Dit kan worden bereikt door natuurlijke of door mechanische 
ontwatering. Voor de zandfractie is dat gewoonlijk geen probleem. Met behulp van een 
trilzeef wordt het zand ontwaterd, waarna het water naar de pompbak kan worden terugge-
voerd. Ontwateren van de slibfractie tot een steekvast produkt is beduidend moeilijker. 

4.1 Natuurlijke ontwatering 

Bij natuurlijke ontwatering moet er rekening mee worden gehouden, dat het sediment in een 
veel lagere concentratie wordt aangevoerd dan dat het in situ voorkomt. De in suspensie 
verkerende deeltjes of vlokken bezinken met verschillende snelheden. Deze zijn afhankelijk 
van het verschil in massa ten opzichte van het medium waarin bezinking plaatsvindt. Dit wordt 
sedimentatie genoemd. 

Na sedimentatie consolideert het sediment. Gedurende deze fase kan het voorkomen, dat het 
effluent troebel blijft. Als gevolg van de Brownse beweging kunnen de submicron deeltjes in 
suspensie blijven. Door toevoeging van flocculanten kunnen deze kleine deeltjes vlokken 
vormen, die groot genoeg zijn om te sedimenteren. Bij gebruik van een goede flocculant is het 
effluent helder. 

Onder consolidatie wordt verstaan het reduceren van het volume door uitpersen van het 
porienwater. Dit kan op drie manieren worden bereikt: door het eigen gewicht van de 
sedimentdeeltjes, door een aangebrachte bovenbelasting of door een onderdruk. 

Bij niet-behandelde specie wordt na consolidatie onder eigen gewicht een dichtheid 
(concentratie) bereikt die in het gunstigste geval gelijk is aan de situ-dichtheid. Doordat 
bijvoorbeeld bij een scheidingsproces de (zwaardere) zanddelen er uit zijn gehaald, wordt de 
situ-dichtheid niet bereikt. Een nadeel van fractiescheiding is namelijk dat de te bergen fijne 
fractie slecht ontwatert, waardoor er bij een relatief grote hoeveelheid fijne fractie geen 
ruimtevoordeel wordt bereikt. 

Afhankelijk van de gespoten laagdikte, varieert de ontwateringstijd tussen drie maanden en 
anderhalf jaar. Na ampele rijping van de toplaag kan een verdere consolidatie worden 
bewerkstelligd door het te belasten met een zandpakket. In Rotterdam zijn met deze methode 
goede resultaten geboekt, zelfs onder water. 

Wanneer er onvoldoende grote bergingslocaties beschikbaar zijn, of omdat op grond van 
kosten de te bergen hoeveelheid beperkt moet blijven, dan moet mechanische ontwatering 
worden overwogen. 

4.2 Mechanische ontwatering 

Voor mechanische ontwatering wordt overwegend gebruik gemaakt van zeefbandpersen, 
decanteercentrifuges en in een enkel geval van een kamerfilterpers. Voordat het sediment, 
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meestal de fijne, sterk verontreinigde fractie, door dergelijke apparaten wordt gevoerd, is een 
voorbehandeling noodzakelijk. Deze bestaat uit het toevoegen van flocculanten, die het 
sedimentatie-proces moeten versnellen in de voorindikkers. Aan het vooringedikte slib wordt 
vervolgens een oppervlakte-actieve stof toegevoegd, die er voor moet zorgen dat het slib 
gedurende de eerste fase van het ontwateringsproces voldoende consistent is. 

Afhankelijk van de aard van het materiaal, de gebruikte oppervlakte-actieve stoffen, de 
verblijftijd en de aangelegde spanning van de persen of het toerental van de decanteer-
centrifuge, zal het materiaal meer of minder droog uit de installatie komen. De belangrijkste 
grootheden hierbij zijn de aard van het materiaal (organisch stofgehalte, lutumgehalte, 
minerale samenstelling van de siltfractie) en de gebruikte flocculanten en uiteraard de 
procescondities van het ontwateringsapparaat. Ook hierbij is een voorafgaande karakterisatie 
van het te ontwateren materiaal en de flocculanten van belang voor het te bereiken resultaat. 
Deze kunnen per locatie sterk verschillen. Op de saneringslocatie kunnen daar zelfs nog 
verschillen in optreden. 
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DEEL 2: ONDERZOEK EN RESULTATEN 

5. Over het uitgevoerde karakterisatie onderzoek 

Door Serasea is onderzoek verricht naar: 
de effecten van scheiden en wassen met behulp van hydrocyclonen op de concentratie 
aan verontreinigingen in de verschillende subfracties. Onder wassen wordt hier 
verstaan het uitwassen van de nog in de onderloop van de eerste cycloon aanwezige 
fijne deeltjes. 
verdere reductie van verontreinigingen van de verschillende fracties d.m.v. gravitatieve 
en flotatie-scheiding, en 
ontwateren van de fijne fractie met behulp van zogenaamde duo-flocculanten. 

Hierbij is gebruik gemaakt van een vijftal sedimenten (POSW, 1991): 
- Stein, verontreinigd met olie, cadmium, lood 
- Zierikzee, verontreinigd met olie, PAK 
- Arnhem, verontreinigd met olie, lood, tin, arseen, cadmium 
- Geulhaven, verontreinigd met olie, EOC1, PAK, PCB 
- Chemiehaven, verontreinigd met olie, EOC1, kwik, PCB 

5.1 Hydrocyclonen 

Het hoofddoel van het onderzoek was inzicht te verkrijgen in de verdeling van verontreini
gingen over de verschillende fracties. In hydrocyclonen treden grote schuifkrachten op, die 
wellicht tot een betere ontsluiting van de fijne verontreinigde deeltjes bijdragen. Omdat voor 
de fractiescheiding van grote hoeveelheden fijnkorrelig materiaal vaak hydrocyclonen worden 
gebruikt, zijn deze ook bij dit karakteriserings-onderzoek toegepast. 

Na afzeven werd de fractie kleiner dan 2 mm in suspensie gebracht tot een concentratie van 
ca. 20 gew-%. In figuur 6 is schematisch weergegeven hoe de scheiding in subfracties van 
afnemende deeltjesgrootte werd bewerkstelligd. 
Hoe groter de diameter van de cycloon, des te groter de deeltjes-afmeting waarop deze 
scheidt. De fractiescheiding vindt plaats van links naar rechts. Het door de zeef vallende 
sediment is met behulp van een korte stubcycloon, waarvan het cilindrische deel een diameter 
van 250 mm heeft, gescheiden in een zand- en een slibfractie. Bij de door Serasea uitgevoerde 
proeven varieerde de mediane deeltjesgrootte d50 van de respectievelijke sedimenten tussen 80 
en 400 um. 

Indien een aantal cyclonen achter elkaar zijn geschakeld en de eerste cycloon is een 
stubcycloon, dan zullen fluctuaties in de invoerstroom sterk worden uitgedempt, waardoor de 
daarop volgende hydrocyclonen hun werk beter doen. 

De fijne deeltjes die zich nog in de onderloop bevonden werden er, na verdunning met een 
tweede hydrocycloon met een kleinere diameter, uitgewassen. De bovenloop van de korte stub 
werd nu door een lange stubcycloon gevoerd, waarna ook hiervan de onderloop na verdunning 
werd gewassen. Dit proces werd herhaald met hydrocyclonen met een steeds kleinere 
diameter. In het schema zijn de bovenste cyclonen de scheiders en de onderste de wassers. 
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max. diameter van het cylindervormig deel van de hydrocycloon in mm 
grenzen waartussen de d50 Cm \xm) bij de proeven varieerde 

Figuur 5: Schematische weergave van de hydrocycloonopstelling 

In figuur 5 zijn de deeltjesgrootte-verdelingen van het oorspronkelijke mengsel, de achtereen-
volgende gewassen scheidingsstappen en de bovenloop van de laatste scheidingsstap 
weergegeven. In de grafieken is nummer 1 de invoer, de nummers 2 tot en met 6 zijn de 
onderlopen van de wassers, terwijl nummer 7 de bovenloop van de laatste scheider weergeeft. 

5.2 Toegepaste nabehandelingstechnieken 

Na scheiding in subfracties zijn van de zandige stromen nogmaals subfracties gemaakt met 
behulp van een laboratorium schudtafel . Na analyse op aanwezige verontreinigingen gaf dit 
een aanwijzing of een nabehandeling met een gravitatieve techniek zinvol was. Tevens is met 
behulp van een laboratorium-flotatiecel nagegaan of flotatie een significante verlaging van de 
verontreinigingen in verschillende hydrocycloonfracties bewerkstelligde. 

5.3 Toetsingsschema's 

Op grond van de resultaten van de systematische scheidingsproeven is per onderzochte 
slibsoort een optimaal pad vastgesteld. Volgens dit optimale pad is de scheiding nogmaals 
uitgevoerd. De uitkomsten waren hierbij niet altijd conform de verwachting. Dit werd 
voornamelijk veroorzaakt doordat de deeltjesgrootte-samenstelling van het bij de toetsing 
gebruikte sediment afweek van het bij de oorspronkelijke scheidingsproeven gebruikte 
sediment. 

Bij de interpretatie zijn de resultaten van drie hiervoor genoemde onderdelen gebruikt. 
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5.4 Ontwateren 

Door Serasea zijn in samenwerking met Chemproha sedimentatie- en consolidatieproeven 
uitgevoerd op de afgescheiden fijne sedimentfractie. Bij deze proeven is het sedimentatie- en 
consolidatiegedrag gevolgd onder de volgende omstandigheden: 
- zonder toevoeging van oppervlakte-actieve stoffen; 
- toevoeging van sedimentatie bevorderende oppervlakte-actieve stoffen, en 
- toevoeging van sedimentatie- en consolidatiebevorderende oppervlakte-actieve stoffen 
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6. Resultaten en discussie van scheidings- en ontwateringsonderzoek 

6.1 Overzicht van de verschillende sedimenten 

De resultaten van scheiding van de verschillende sedimenten zijn aangegeven in Figuur 6. 

De getallen bij de krommen komen overeen met de nummers van de invoer en de resultaat-
stromen van de scheiders in figuur 5. 

De verschillende sedimenten worden hieronder in afzonderlijke paragrafen besproken. Hierbij 
worden de diverse karakteristieke verontreinigingen van de sedimenten gepresenteerd als 
functie van de mediane deeltjesgrootte. Daarnaast worden in tabelvorm aanvullende gegevens 
gepresenteerd. Voor Stein en de Geulhaven zijn ook tabellen opgenomen van de zeeffracties 
van het oorspronkelijke materiaal. In de tabellen staan de nummers die overeenkomen met de 
produktnummers. Bij de hydrocycloonfracties staan respectievelijk de d10 en de d^. Dit zijn de 
deeltjesafmetingen waarvan het aandeel kleiner is dan 10% respectievelijk kleiner dan 90% is. 
Bij de zeeffracties zijn dat de zeefdoorlaten. Daarnaast zijn de concentraties aan verontreini
gingen vermeld. Uit de droge stof-fracties en de daarbij behorende verontreinigingsconcentra-
ties zijn de hoeveelheden verontreiniging berekend. Na sommering van de verontreinigingen 
van de fracties, is per fractie het relatieve aandeel bepaald. Deze werkwijze is gevolgd omdat 
de som van de verontreinigingen zelden overeenkomt met de ingevoerde hoeveelheid. De 
massabalans sluit niet. 
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Fig. 6 Deeltjesgrootte-verdelingen van de resultaatstromen, 
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6.2 Stein 

Na hydrocyclonage zijn de verontreinigingen in de fijnere fracties duidelijk hoger (Figuur 7). 
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Figuur 7 Concentratie aan zware metalen als functie van de 
deeltjesafmetingen van de haven van Stein. 

De concentraties aan zware metalen zijn homogeen verdeeld over de verschillende zeeffracties 
van het oorspronkelijke sediment. 
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Tabel 2A: Concentratie van verontreinigingen in de verschillende fracties en de distribute van sediment en 
verontreinigingen over de verschillende fracties na hydrocycloneren 

Stein 

produkt 
nummer 

hydrocycloon 
fracties 

concentratie in mg/kg percentage van de berekende invoer produkt 
nummer 

d w d* lood cad
mium 

zink droge 
stof 

lood cad
mium 

zink 

2 100 2000 870 0,8 590 51,3 9,1 3,3 17,8 

3 60 1500 3700 3,0 880 17,5 13.2 4,2 9,0 

4 16 65 12000 10,5 2600 4,6 11,3 3,9 7,0 

5 9 34 13500 30,0 3100 2,9 8,0 7,0 5,3 

6 2 20 12500 22,0 3800 6,0 15,3 10,6 13.4 

7 1 10 12000 50,0 4600 17.6 43,1 70,9 47,5 

Tabel 2B: Concentratie van verontreinigingen in de verschillende fracties en de distributie van sediment en 
verontreinigingen over de verschillende fracties na zeven 

Stein 

produkt 
nummer 

zeeffracties(um) concentratie in mg/kg percentage van de berekende in
voer 

produkt 
nummer 

> < lood cadmium droge stof 
* — 

lood cadmium 

2 1000 1750 2,00 21.1 17,9 5,4 

3 500 1000 2500 3,80 4.8 5,8 2,4 

4 300 500 1250 2,90 3,9 2.4 1.5 

5 150 300 2600 5.20 3,2 4,0 2,1 

6 75 150 4700 9,10 4,6 10,5 5,4 

7 38 150 2400 4,10 13.2 15,3 7,0 

8 0 38 1850 12,00 49.3 44,1 76.2 

6.3 Arnhem 

Figuur 8 laat een consistent beeld zien van het verloop van de concentratie aan zware metalen 
over de verschillende fracties. 
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Figuur 8 Concentratie aan zware metalen als functie van de 
deeltjesafmetingen na hydrocyclonage van sediment 
uit de haven van Arnhem. 

In Tabel 3 staan de verschillende fracties en de daarin voorkomende verontreinigingen 
weergegeven na hydrocycloneren. 
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Tabel 3: Concentratie van verontreinigingen in de verschillende fracties en de distribute van sediment en 
verontreinigingen over de verschillende fracties na hydrocycloneren 

Amhem 

produkt hydrocycloon-
fracties 

concentratie in mg/kg produkt 

d,„ ^ lood cadmium arseen tin antimoon 

2 110 2100 330 0.8 14 220 49 

3 43 140 600 2.3 53 175 4 

4 15 80 520 2.6 54 200 44 

5 10 70 290 3.4 62 320 65 

6 7 20 940 12.0 71 1250 145 

7 6 8 3000 47.0 175 4900 560 

Amhem 

produkt 
nummer 

percentage van de berekende invoer produkt 
nummer 

droge stof lood cadmium arseen tin antimoon 

2 64.8 22.1 4.4 16.2 10.9 19.2 

3 4.4 2.7 0.9 4.2 0.6 0.1 

4 3.7 2.0 0.8 3.6 0.6 1.0 

5 0.8 0.8 2.9 0.6 1.0 

6 1.7 1.7 1.7 2.2 1.6 1.5 

7 22.8 70.7 91.4 71.1 85.6 77.2 

Uit deze tabel komt heel duidelijk naar voren dat concentrering van de verontreinigingen in de 
fijnste fractie (< 10 urn) mogelijk is. 

6.4 Zierikzee 

In Figuur 6 valt op dat het sediment aan de fijne kant is. Zowel bij de PAX- als bij de olie-
verontreiniging is het verloop hiervan als functie van de deeltjesafmetingen niet conform de 
verwachting dat de hoogste concentraties zich in de fijnste fracties zouden bevinden. 
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Figuur 9 Concentratie aan PAK en olie als functie van de 
deeltjesafmetingen na hydrocycloneren van sediment 
uit de haven van Zierikzee. 

Bij het sediment uit de haven van Zierikzee doet zich het opmerkelijke fenomeen voor, dat 
juist de fijne zand- en de siltfracties het meest verontreinigd zijn met olie en PAK (Figuur 9). 
Hetzelfde is geconstateerd bij het toetsingsschema. Dit kan veroorzaakt worden doordat de 
PAK en olie als deeltjes in het sediment voorkomen, of dat er wat grotere organische 
bestanddelen in het slib zitten, die gemakkelijk PAK's en olie absorberen. Deze deeltjes zouden 
zich dan tijdens het hydrocycloneren als fijne zand- of siltdeeltjes gedragen. 

Tabel 4: Concentratie van verontreinigingen in de verschillende fracties en de distribute van sediment en 
verontreinigingen over de verschillende fracties na hydrocycloneren 

Zierikzee 

produkt 
nummer 

hydrocycloon-fracties concentratie in 
mg/kg 

percentage van de berekende 
invoer 

produkt 
nummer 

d,o d« olie PAK dr. stof olie PAK 

2 100 800 50 18,0 10,0 0,9 3.3 

3 30 150 630 210,0 4,8 5,5 18,4 

4 12 60 300 140,0 5,9 3,2 15,0 

5 9 38 170 89,0 8,5 2.6 13,8 

6 3 34 570 50,0 19,5 20,3 17,8 

7 1 20 720 34,0 51.3 67,4 31.8 

Uit de distributie van de verontreinigingen van de verschillende fracties is ook een concentre-
ring daarvan in de fijnste fracties niet-significant. 
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6.5 Geulhaven 

De PAK in het Geulhaven-sediment is, wat de hydrocycloonfracties betreft, volgens de 
verwachtingen verdeeld. Wat de zeeffracties van hetzelfde materiaal betreft, zien we een 
geringe verschuiving en zelfs een toename in de grofste fractie (Figuur 10). Dit duidt er op, 
dat de deeltjes enigszins aan elkaar waren gekit. Door de schuifkrachten in de hydrocyclonen 
heeft desintegratie van de conglomeraten plaatsgevonden. 

400-1 q ISO-, 

«n </> lO 
• ° J S 0 •o 1 
o» c ' " -

< S O 0 t 

o> SP— 
E2S0 

1 OmnO hydrocyctoonfrocties 
' v w leefiroclies 

C 100-

c i .c 
" 2 0 0 1 * » • 

a£ 1 * X 

5 r\ * o O . ISO' i * UJ 

t l \ °* • » • 

mm. \ ** * o \ 

%»• \ \ * 
o> 

n t r — — » 
0' 

*S SO JS 100 l i s ISO 
0 -

1 2S SO 7S too l is 
m e d i o n e d e e l t j e s g r o o t t e in m i c r o n m e d i o n e d e e l t j e s g r o o t t e in m i c r o n 

1*0000-1 

H q 
"O iOOOOO -

CO 
M 
\ ( 0 0 0 0 -
o-
E 
c toooo-

V 

" 5 40000 -
c \ 0> 
c p . « 20000 - \ 
o \ o 

0* 
1 25 SO 7S 100 I2S 

m e d i o n e d e e l t j e s g r o o t t e in m i c r o n 

Figuur 10 PAK-,EOX-en oliegehalten als functie van de 
deeltjesafmetingen na respectievelijk hydro
cycloneren eg. zeven van sediment uit de 
Geulhaven. 
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Tabel 5A: Concentratie van verontreinigingen in de verschillende fracties en de distribute van sediment en 
verontreinigingen over de verschillende fracties na hydrocycloneren 

Geulhaven 

produkt 
nummer 

hydrocycloon 
fracties 

concentratie in mg/kg percentage van de berekende invoer produkt 
nummer 

d,0 d-j olie EOX PAK dr. stof olie EOX PAK 

2 80 150 390 2.4 7.7 6.8 0.1 0.3 0.3 

3 60 120 320 1.2 6.6 23.1 0.2 0.5 0.8 

4 20 70 1500 3.2 25 9.2 0.3 0.5 1.2 

5 10 40 10000 3.7 125 10.3 2.3 0.7 6.9 

6 3 40 26000 2.4 155 11.7 6.7 0.5 9.7 

7 1 20 105000 140 390 38.9 90.5J 97.5 81.1 

Tabel 5B: Concentratie van verontreinigingen in de verschillende fracties en de distribute van sediment en 
verontreinigingen over de verschillende fracties na hydrocycloneren 

Geulhaven 

produkt 
nummer 

zeeffractie (urn) concentratie in mg/kg percentage van de berekende invoer produkt 
nummer 

> < olie PAK PCB dr stof olie PAK PCB 

2 150 7500 94.0 2.31 4.2 1.1 2.1 2.0 

3 75 150 1150 18.5 0.45 26.8 1.1 2.7 2.5 

4 38 75 1050 12.5 0.37 12.2 0.4 0.8 0.9 

5 38 50000 310.0 8.18 56.8 97.4 94.4 94.6 

Zowel door zeven als door hydrocycloneren heeft een duidelijke concentrering van de 
verontreinigingen in de fijnste fracties plaatsgevonden. 

6.6 Chemiehaven 

Figuur 11 laat zien dat de verontreinigingen voornamelijk aan de fijne fractie zijn gebonden en 
dat 70% van het sediment relatief schoon is. 
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Figuur 11 Concentratie aan EOX, olie en kwik als functie 
van de deeltjesafmetingen na hydrocyclonage van 
sediment uit de Chemiehaven. 
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Tabel 6: Concentratie van verontreinigingen in de verschillende fracties en de distributie van sediment en 
verontreinigingen over de verschillende fracties na hydrocycloneren 

Chemiehaven 

produkt 
nummer 

hvdrocvcloon-fracties concentratie in mg/kg percentage van de berekende invoer produkt 
nummer 

d,„ d* olie Hp droge stof olie Hg 

2 100 260 50 0.48 12.5 0.4 0.5 

3 90 200 50 0.36 37.7 1.1 1.0 

4 30 140 135 3.51 13.9 1.1 3.7 

5 6 47 1200 22.00 5.0 3.6 8.3 

6 2 21 1600 16.00 6.0 5.8 7.3 

_ z _ 7 17 S900 47 00 ?4 9 RS0 7 9 ^ 

Uit de tabel wordt duidelijk dat 80-90% van de verontreinigingen zijn geconcentreerd in de 
fractie < 20 um. 

6.7 Nadere beschouwing 

Bij een nadere beschouwing van de verontreinigingsgehalten van de onderzochte sedimenten 
mag worden geconcludeerd, dat - met uitzondering van het sediment uit de haven van 
Zierikzee - na hydrocyclonage de verontreinigingen van de fractie groter dan 50 um 
aanmerkelijk zijn gereduceerd. 

In Figuur 12 zijn de deeltjesgrootte-verdelingen van de ingevoerde sedimenten verzameld. 
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Figuur 12 Deeltjesgrootte-verdelingen van de ingevoerde 
sedimenten. 
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Met uitzondering van het sediment uit de haven van Zierikzee is voor de overige sedimenten 
een recovery van 30-45% mogelijk. Dat betekent dat 55-70 gew-% sediment in een IBC-stort 
geborgen moet worden of op een andere manier moet worden gereinigd. Onder recovery 
wordt hier verstaan het gewichtspercentage van de fractie door de onderloop ten opzichte van 
de invoer. Een gunstig resultaat is een zo hoog mogelijk gewichtspercentage droge stof bij een 
zo laag mogelijk percentage verontreinigingen. 

In Figuur 13 zijn voor de vijf onderzochte typen baggerspecie de recoveries aan verontreini
gingen van de cycloon-onderlopen uitgezet tegen de droge stofrecoveries. 
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Figuur 13 Recovery van de verontreinigingen als functie van 
de droge stof recovery van de onderloop van de 
hydrocycloon. 

De deeltjesgrootte-verdelingen weken in sommige gevallen bij de proeven sterk af van de 
verdelingen zoals in Figuur 12 weergegeven. Als gevolg hiervan staan in Figuur 13 op de x-as 
hogere droge stofrecoveries dan op grond van de oorspronkelijke verdelingen uit Figuur 12 
verwacht mag worden. 

Uit Figuur 13 blijkt dat de recovery van de verontreinigingen niet proportioneel afneemt met 
de afname van de droge stof recovery. Op grond van de in Figuur 13 afgebeelde resultaten 
mag worden verondersteld, dat bij een zandfractie kleiner dan 20% scheiden, met als oogmerk 
reductie van verontreinigingen, weinig zinvol is, omdat relatief weinig zand uit de specie kan 
worden gewonnen. 
De grove fractie uit de onderloop van de hydrocyclonen is van geen van de onderzochte 
sedimenten voldoende schoon gebleken voor hergebruik of zelfs voor storten in een 
conventioneel stort. Om de kwaliteit hiervan te verbeteren is een nabehandeling noodzakelijk 
geweest. 
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6.8 Nabehandeling 

Onderzoek naar de nabehandeling heeft op twee manieren plaats gevonden. Een aantal 
onderlopen van hydrocyclonen, zowel van de fingerprints als van de toetsingsschema's, zijn op 
laboratoriumschaal onderworpen aan gravitatieve en flotatie-scheidingsproeven. Hieronder 
worden achtereenvolgens de resultaten van de zwaartekrachtscheiding en van de schuim-
flotatie behandeld. 

Zwaartekracht scheiding 
In figuur 14 zijn de resultaten van de gravitatieve scheidingsproeven weergegeven. 
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Figuur 14 Resultaten van gravitatieve scheiding. 

De op de Y-as uitgezette verontreinigings-recoveries zijn berekend t.o.v. de fractie zoals deze 
aan de zwaartekracht-scheider zijn aangeboden, dus over het algemeen na de onderloop van 
de hydrocycloon. Het uiteindelijke reinigingsresultaat is de som van de resultaten van de 
figuren 13 en 14. 
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Als er geen selectieve scheiding plaats vindt, dat wil zeggen wanneer de verontreinigingen niet 
aan het sediment worden onttrokken, dan zijn de recoveries daarvan gelijk aan de recoveries 
van de droge stoffractie. In de grafieken is dat de 45 graden lijn. Hoe verder de punten onder 
deze lijn liggen, des te beter is de selectieve scheiding. 

Ondanks het betrekkelijk geringe aantal waarnemingen, is wel duidelijk dat recovery van 
grover sediment gunstiger is. Met andere woorden minder verontreinigingen per ton droge 
stof. Onder grof silt wordt hier verstaan de fractie tussen 20 en 60 um. 

Flotatie scheiding 
De resultaten van de diverse flotatie scheidingen zijn op dezelfde manier gepresenteerd als die 
van de gravitatieve scheiding. Het flotatiegedrag van fijn slib (kleiner dan 20 um) is niet 
onderzocht. 
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Figuur 15 Resultaten van f l o t a t i e scheiding 
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In figuur 15 zijn de resultaten van schuimflotatie-experimenten weergegeven. Ook hier komt 
duidelijk naar voren dat selectieve scheiding succesvoller verloopt bij toenemende deeltjes-
afmetingen. Op grond van het voorgaande kan worden gesteld, dat reiniging van zandig 
sediment (50% van de minerale fractie groter dan 63 um) zinvol is. Als de zandfractie nog 
onvoldoende schoon is, dan kan schuimflotatie uitkomst bieden. 

Als voorbewerking voor andere reinigingstechnieken is scheiden met behulp van hydrocyclo
nen zonder meer toepasbaar. 

6.9 Ontwateren 

Bij het door Serasea uitgevoerde onderzoek met betrekking tot de deeltjes-vloeistofscheiding 
is mechanische ontwatering niet in beschouwing genomen. Uit eerder uitgevoerd onderzoek in 
het kader van MKO (Minimalisering Kosten Onderhoudsbaggerwerk) is gebleken, dat als 
gevolg van de slechte consolidatie-eigenschappen van de fijne slibfractie, na afscheiding van de 
zandfractie (50%) het te bergen volume gelijk was gebleven. 

Tot nu toe was de ervaring, dat gebruik van flocculanten om de sedimentatie te versnellen, het 
daarop volgende consolidatie-proces nadelig beinvloedt. Bij het door Serasea uitgevoerde 
onderzoek is gebleken, dat gebruik van duo-flocculanten dit euvel ondervangt. 

Bij mechanische ontwatering worden ook een tweetal flocculanten toegepast. Een om weer de 
sedimentatie te versnellen en de volgende om de voor-ingedikte massa meer samenhang te 
geven tijdens de mechanische ontwatering. Het gebruik van oppervlakte-actieve stoffen werkt 
echter kostenverhogend. Bovendien is nog niet veel bekend over de milieu-effecten van deze 
stoffen op het uiteindelijke produkt. 

De meest gebruikte ontwaterings-apparaten zijn de zeefbandpers, de decanteer-centrifuge en 
de kamerfilterpers. Bij de zeefband-pers en de decanteer-centrifuge wordt de te ontwateren 
fractie continue aan- en afgevoerd, terwijl dat bij de kamer-filterpers charge-gewijs 
plaatsvindt. 

De twee eerst genoemde installaties ontwateren tot een droge stofgehalte tussen 30 en 55 
gewichtsprocenten en de kamerfilterpers tot max. 60%. 
De mate van ontwatering wordt voornamelijk beinvloed door de aangeboden deeltjesgrootte-
samenstelling en de doorzet. Onder doorzet wordt verstaan de hoeveelheid mengsel per 
tijdseenheid per eenheid filter-oppervlak. 
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7. Conclusies 

De in het sediment voorkomende verontreinigingen worden na scheiding voornamelijk 
in de fijne fracties geconcentreerd. Dit heeft tot gevolg dat de zandfractie relatief 
schoon is. 

Wanneer de grove onderloop niet voldoende schoon is voor hergebruik, dan kunnen 
aanvullende scheidingstechnieken (gravitatieve scheiding of flotatie) nog tot een 
aanmerkelijke reductie van verontreinigingen leiden. De nadelige effecten van het 
verwijderen van de zandfractie op de ontwatering kunnen door het gebruik van duo-
flocculanten deels teniet worden gedaan. 

De fingerprintmethode van Serasea is een karakteriseringsmethode speciaal bedoeld 
voor het verwerken van sediment met behulp van hydrocyclonen. In het algemeen kan 
worden gesteld dat karakterisering van sediment inzicht geeft in de mogelijke mate van 
reiniging van de zandfractie en van concentrering van verontreinigingen in de fijne 
fractie. Het geeft bovendien aan wat het mogelijke rendement, te weten de hoeveelheid 
schoon sediment, kan zijn. 
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