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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 coordinate 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 huidige tweede fase (1992-1996) ligt de 
nadruk op techniekoperationalisering, pilot-saneringen en beoordeling in milieuhygienisch 
en financieel opzicht. 

Binnen de Projectgroep Chemisch reinigen wordt onderzoek uitgevoerd naar verwerkings
technieken waarmee toxische stoffen chemisch kunnen worden omgezet in niet-schadelijke 
verbindingen, of waarbij bindingen tussen verontreinigingen en slibdeeltjes chemisch 
kunnen worden losgemaakt en waarna de verontreinigingen worden afgevoerd met een 
extractiemiddel. In dit kader is onder andere gewerkt aan afbraak van PAK en minerale 
olie door natte oxidatie. 

Het voorliggende rapport beschrijft de resultaten van een praktijkproef in de VerTech-
reactor, waarbij een dagproductie ontzande baggerspecie (fijne fractie) is verwerkt. De 
baggerspecie was afkomstig uit de waterbodemsanering van de haven van Elburg die in 
1994 is uitgevoerd. 

De praktijkproef met natte oxidatie kan ingepast worden in de volgende verwerkingsketen: 
- baggeren en transport 
- zand afscheiden (met als product: zand) 
- indikken 
- natte oxidatie 
- ontwateren (met als product: 'klei') 

Op basis van de resultaten van de praktijkproef onderschrijft POSW de potentie van het 
VerTech-proces voor verwerking van de fijne fractie uit baggerspecie. De haalbaarheid van 
dit proces voor toepassing in een keten voor grootschalige verwerking zal dan ook worden 
onderzocht. 

POSW wijst er met nadruk op dat de gepresenteerde kosten alleen van toepassing zijn voor 
verwerking (natte oxidatie en ontwateren) van de fijne fractie uit baggerspecie (na zandaf-
scheiding) in een nieuw te bouwen installatie. Kosten voor andere onderdelen van de 
verwerkingsketen (baggeren, zandafscheiding, transport en afzet van producten) zijn buiten 
beschouwing gelaten. 

Lelystad. augustus 1996 

ir. J. Rienks 
Projectgroep Chemisch reinigen POSW-II 



SAMENVATTING 

In opdracht van het Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehande
ling, is in het kader van het Programma Ontwikkeling Saneringsprocessen Waterbodems 
door VerTech Treatment Systems in samenwerking met Techno Invent een praktijkproef 
uitgevoerd om te onderzoeken of het VerTech-natte-oxydatieproces geschikt is voor de 
reiniging van de fijne fractie van baggerspecie op PAK en minerale olie. Als onderzoeks-
materiaal is hiervoor de fijne fractie van baggerspecie uit de haven van Elburg gebruikt. 
De verontreiniging heeft voornamelijk uit polycyclische aromatische koolwaterstoffen 
(PAK's, 17 mg/kg ds) en minerale olie (3500 mg/kg ds) bestaan. Op grond van eerdere 
metingen was overigens een hoger PAK-gehalte verwacht (48 mg/kg ds). 

De doelstellingen van het onderzoek, zoals geformuleerd in de offerte-aanvraag d.d. 13 juli 
1994, luidden als volgt: 

1 het verwijderen van de PAK-verontreiniging tot een waarde kleiner dan 1 mg/kg 
droge stof; 

2 het realiseren van een volumereductie van tenminste 50% door ontwatering van de 
slurry na behandeling in de reactor tot een slibkoek met een droge-stofgehalte van 
50%; 

3 de slibkoek (droge-stofresidu na behandeling) dient te worden hergebruikt, indien 
voldaan wordt aan de daarvoor geldende specificaties van de Rijksoverheid en 
provinciale verordeningen; 

4 aantonen van de inzetbaarheid van de techniek in een integrale verwerkingsketen; 
5 verschaffen van gedetailleerd inzicht in de beheersbaarheid van (het resultaat van) 

de techniek, in de milieu-effecten en kosten bij toepassing van natte oxydatie van 
de fijne fractie als operationele techniek bij waterbodemsaneringen in de praktijk. 

De proef is uitgevoerd in de VerTech-installatie van Slibverwerking Veluwe te Apeldoom 
waarbij circa 412 ton ontwaterde fijne fractie van baggerspecie (zonder zand) is behandeld. 
De aangevoerde ontwaterde fijne fractie bevatte circa 38 % droge stof en had een 
soortelijke massa van circa 1 200 kg/m3. Per ton van deze fijne fractie resteerde 0,46 ton 
filterperskoek (73 % droge stof) met een soortelijke massa van circa 1 600 kg/m3). Op 
basis van deze cijfers heeft de massareductie 54 % en de volumereductie 66 % bedragen. 

Gedurende de proef hebben zich verschillende procescondities voorgedaan, waarvan de 
condities tijdens de laatste fase van de proef het meest met de gewenste procesparameters 
overeenkomen. De resultaten gedurende deze fase zijn in tabel 1 opgenomen. 

De reductie van PAK-verbindingen bedroeg 99,7 %, terwijl minerale olie voor 73 % is 
omgezet. De organische stof van de fijne fractie is met 66 % gereduceerd. 

Zoals op grond van eerder onderzoek verwacht, is de minerale olie niet volledig geoxy-
deerd, maar er heeft wel een verschuiving plaatsgevonden naar de lichtere oliefracties, die 
met een biologische nabehandeling (narijpen) waarschijnlijk wel zullen worden geredu
ceerd. De biologische nabehandeling is in het onderhavige onderzoek beproefd op 2 ton 
filterperskoek met als doel het opstellen van een ontwerp en een kostenbegroting. Uit de 



Tabel 1: Samenvatting resultaten VerTech natte-oxydatiereactor gedurende stabiele 
laatste fase proefneming baggerspecieverwerking 

Parameter IN 
(mg/.? 
slurry) 

UIT 
(mg/*? 
slurry) 

REDUCTIE 
(%) 

Droge stof massa % 19,2 17,4 -

Dichtheid kg/1 1,093 1.098 -

*-"^*tou»J 70 000 18 000 74 

organische droge stof 
(=gloeiverlies van de in-
damprest) 

36 100 12 400 66 

PAK's (10 van VROM) 2,92 0.01 99,7 

PAK's (16 van EPA) 3,82 0,01 99,7 

Minerale olie (GCMS) 671 178 73 

resultaten kan worden geconcludeerd dat het vaste-stofresidu na 12 weken minder dan 20 
mg minerale olie per kg droge stof bevat. Omdat de afbraakproeven zijn uitgevoerd in de 
periode februari-mei, heeft de gemiddelde temperatuur rond het jaargemiddelde gelegen. 
De kosten zijn verwerkt in de totale investeringskosten en verwerkingskosten. 

Het vaste-stofresidu beschikt over gunstige grondmechanische eigenschappen. Het is qua 
volumegewicht, sterktestijfheid en doorlatendheid na verdichting volstrekt vergelijkbaar 
met natuurlijke leem of klei. Het is echter in tegenstelling tot klei weinig gevoelig voor 
zettingen of klink. Bovendien heeft het residu uitstekende wrijvingseigenschappen, die het 
geschikt maken voor toepassingen in aarden wallen onder een relatief steil talud. 

Een basisontwerp voor een grootschalige installatie is opgesteld, waarbij per jaar circa 
108 000 ton fijne fractie (als droge stof bepaald) kan worden verwerkt. Dit komt overeen 
met circa 344 000 ton matig zandige situ baggerspecie (dat is inclusief zand en water). 
Matig zandige baggerspecie is hier gedefinieerd als baggerspecie waarvan de droge stof 
voor 50 % uit zand en 50 % fijne fractie is samengesteld. De totale investering van een 
complete installatie wordt geraamd op / 90 450 000,- exclusief BTW. De verwerkingskos
ten per ton invoer droge stof fijne fractie bedragen / 179,-. Deze kosten zijn exclusief 
BTW, transport naar de verwerkingslokatie, scheiding van zand en fijne fractie en opbreng-
sten voor 'schoon' zand en vaste-stofresidu. Per m3 baggerspecie zullen de verwerkingskos
ten lager zijn doordat het water en zand nog inbegrepen is. Voor de zojuist gedefinieerde 
matig zandige baggerspecie bijvoorbeeld bedragen de verwerkingskosten voor de proces-
stap natte oxydatie / 90,-/m3. 



Alle doelstellingen van het onderzoek zijn gerealiseerd behalve de nuttige toepassing van 
het vaste-stofresidu, omdat het daarvoor benodigde uitloogonderzoek een tussenopslag van 
residu vergde, die voor een kortstondige proefneming onmogelijk bleek te zijn. Overigens 
liggen de gehalten minerale olie en zink rond of net boven de samenstellingseisen voor 
toepassing als grond, zodat afkeuring een reeel risico was. 
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Inleiding 

In het kader van het Programma Ontwikkeling Saneringsprocessen Waterbodems (POSW) is 
een grootschalige proef uitgevoerd naar de verwerking van de fijne fractie van baggerspecie 
met behulp van de natte oxydatietechnologie. Deze proef heeft plaatsgevonden op 22 
februari 1995 met de slibverwerkingsinstallatie van Slibverwerking Veluwe te Apeldoom. 
Het materiaal dat hiervoor gebruikt is, is afkomstig geweest uit de haven van Elburg, waar in 
het voorjaar van 1994 een baggerproject in het kader van bovengenoemd programma is 
uitgevoerd. De baggerspecie uit Elburg is in Den Helder verwerkt in een scheidingsinstalla-
tie. De fijne fractie (slibfractie) is in een separaat depot opgeslagen. Tijdens de proef is dit 
materiaal nogmaals behandeld in een andere scheidingsinstallatie. 

De doelstellingen van het onderzoek, zoals geformuleerd in de offerte-aanvraag d.d. 13 juli 
1994, luidden als volgt: 

1 het verwijderen van de PAK-verontreiniging tot een waarde kleiner dan 1 mg/kg droge 
stof; 

2 het realiseren van een volumereductie van tenminste 50% door ontwatering van de slurry 
na behandeling in de reactor tot een slibkoek met een droge-stofgehalte van 50%; 

3 de slibkoek (droge-stofresidu na behandeling) dient te worden hergebruikt, indien 
voldaan wordt aan de daarvoor geldende specificaties van de Rijksoverheid en provincia
le verordeningen; 

4 aantonen van de inzetbaarheid van de techniek in een integrale verwerkingsketen; 
5 verschaffen van gedetailleerd inzicht in de beheersbaarheid van (het resultaat van) de 

techniek, in de milieu-effecten en kosten bij toepassing van natte oxydatie van de fijne 
fractie als operationele techniek bij waterbodemsaneringen in de praktijk. 

Dit rapport behelst de beschrijving van de VerTech-installatie in Apeldoom, de opzet en de 
uitvoering van de proef en beschrijft de resultaten. Naast de klassiek chemische analyses zijn 
de gehaltes aan polycyclische aromatische koolwaterstoffen en minerale olie onderzocht. In 
een flankerend onderzoek zijn de grondmechanische eigenschappen van het vaste-stofresidu 
onderzocht. Een onderzoek naar de rijping c.q. de verwijdering van lichte oliefracties vormt 
de tweede fase van het onderzoek. 

Het rapport beschrijft voorts de hoofdonderdelen van een installatie voor de verwerking van 
fijne fractie baggerspecie en geeft daarvan een investerings- en exploitatiekostenbegroting. 





Beschrijving VerTech-installatie zuiveringsslibverwerking Apeldoom 

Het VerTech-proces is gebaseerd op de technologie van de natte oxydatie, waarbij oxydeer-
bare stoffen opgelost of gesuspendeerd in water onderworpen worden aan een zuurstofrijk 
milieu bij hoge temperatuur. Om te voorkomen dat het water gaat koken, dient een druk te 
worden aangelegd. die hoger is dan de dampdruk bij de maximale reactietemperatuur. Bij het 
VerTech-proces wordt deze druk verkregen door het proces uit te voeren in een verticale 
buisreactor met voldoende lengte in de aardbodem. 

Het processchema (figuur 1) geeft de opeenvolgende processtappen en de hulpsystemen aan, 
die navolgend gepresenteerd worden: 
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Figuur 1: Processtroomschema VerTech-proces 

slibopslag: de VerTech-installatie beschikt over 5 000 m3 bufferruimte. Daarnaast 
beschikt het zuiveringsschap Veluwe nog over 4 000 m3 bufferruimte, zodat totaal 9 000 
m3 beschikbaar is ofwel 100 uren bedrijfstijd. 
voorbehandeling: deze bestaat uit het versnijden van grove delen in de slibstroom met 
twee in serie geplaatste versnijders. Daarnaast worden de kwaliteitsfluctuaties geegali-
seerd in een 1 000 m3 grote mengtank. 



reactor: deze heeft een lengte van 1 280 m, een daalbuisdiameter van 200 mm en een 
stijgbuisdiameter van 340 mm. In de daalbuis zijn twee zuurstofinjectieleidingen 
opgehangen met een diameter van 60 mm. Bovendien bevat de reactor een aantal druk-
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Figuur 2: Doorsnede VerTech-reactor 

en temperatuurmeetleidingen. Een impressie van de reactor is weergegeven in figuur 2. 
gasafscheiding: van de driefasenstroom (gas-as-water) wordt in drie trappen de gasstroom 
afgescheiden: hoge druk, middeldruk en lage druk (atmosferisch). 
asindikking: het as-watermengsel wordt gravitair ingedikt van 2% d.s. tot 6% d.s. zonder 
toevoeging van vlokhulpmiddelen, waarbij een zeer heldere overloop wordt 
verkregen. 
asontwatering: in twee membraanfilterpersen wordt de ingedikte stroom ontwaterd tot 
circa 50% d.s. De filterpersen hebben elk 140 platen van 1500-1500 mm. Gevuld wordt 
tot maximaal 8 bar en de membraandruk bedraagt 16 bar. De ontwatering geschiedt 
zonder inzet van vlokhulpmiddelen. 
proceswaterbehandeling: de reststroom bevat gemakkelijk biologisch afbreekbare stoffen 
(m.n. ammoniumacetaat) en wordt in een conventioneel denitrificatie/nitrificatieproces 
gezuiverd. De zuivering heeft een indirecte koeling om de temperatuur op een constant 
niveau van 33 °C te houden. 
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hulpsystemen. bestaande uit: 
zuurstofopslag en -dosering: zuivere zuurstof wordt in vloeibare toestand aange-
voerd, opgeslagen, verdampt en op de gewenste procesdruk gebracht. Daarna wordt 
de gasvormige zuurstof in de reactor gei'njecteerd. 
verwarmings- en koelsysteem: bij een opstart is warmte nodig om de initiele 
bedrijfstemperatuur van 180 °C te bereiken. Tijdens normaal bedrijf wordt de 
overtollige warmte van het exotherme proces afgevoerd met hetzelfde systeem in 
omgekeerde stromingsrichting. 
afgasbehandeling: het afgas dat enkele procenten koolstofmonoxyde en sporen 
koolwaterstoffen bevat, wordt met een naverbrander behandeld, waarbij aan de 
geldende emissievoorwaarden wordt voldaan. 
zuurwassysteem: periodiek wordt de reactor gereinigd van zich op wanden afzet-
tend calciumsulfaat door te spoelen met verdund salpeterzuur. Gebruikt salpeter-
zuur wordt na neutral isatie naar de proceswaterzuivering gevoerd. 
energiebenutting: de bij het proces vrijkomende warmte (circa 13 m3 koelwater 
onder druk per uur @ 250 °C, 46 bar) kan worden benut in een lage-druk-stoom-
turbine, waarbij met een generator elektrische energie wordt geproduceerd. 

De oppervlakte, waarop de installatie is gerealiseerd, is beperkt tot 9 000 m2 voor het 
hoofdterrein. 

11 
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Verloop van de proefneming 

3.1 Baggerspecievoorbewerking 

Omdat de baggerspecie in depot 't Oost te Den Helder verontreinigd is met grove delen, is 
hij tevoren gezeefd, geklasseerd en gehydrocycloneerd om beschadigingen en verstoppings-
problemen in de slibverwerkingsinstallatie te vermijden. Dit is gebeurd in Utrecht met de 
installatie van de firma Theo Pouw b.v. 

De specie is met containerwagens getransporteerd van Den Helder naar Utrecht in week 7; 
voor klassering is de specie opgemengd met water en na klassering, indikking en ontwatering 
bevatte de specie circa 38% d.s. 

Na de voorbewerking is de baggerspeciekoek afgevoerd naar Apeldoom met containerwa
gens. 

3.2 Baggerspecietransport 

Het baggerspecietransport is qua tempo van aanvoeren bepaald door de ontvangstmo-
gelijkheden in Apeldoom. De hoeveelheid te transporteren baggerspecie bedroeg 412 ton 
koek. Het transport is op maandag 20 februari begonnen en op dinsdag 21 februari beein-
digd. Per containerwagen zijn bij aankomst twee monsters genomen en geanalyseerd met de 
magnetronmeting op droge-stofgehalte. 

3.3 Baggerspecie-opslag 

De mengtank is leeggemaakt en de containerwagens zijn gelost via de stortbunkers. De 
inhoud van de bunkers is in twee tanks geresuspendeerd tot circa 20% d.s. en vervolgens 
doorgepompt naar de mengtank. Tijdens het vullen van de mengtank is de inhoud rondge-
pompt. 

3.4 Baggerspecie-oxydatie 

Het zuurwassen van de reactor is na de slibrun gebeurd, waarna op dinsdagmiddag 21 
februari de opstartketel is gestart. De run waarbij baggerspecie verwerkt is, is gestart op 22 
februari om 04.00 uur in eerste instantie met zuiveringsslib direct uit de slibopslagtank. Na 
stabiel worden van het proces, is overgeschakeld op baggerspecie. Om de beide stromen uit 
respectievelijk de slibopslagtank en de mengtank redelijk nauwkeurig vast te stellen is op de 
leiding komende uit de slibopslagtank tijdelijk een debietmeter aangebracht. De procesom-
standigheden (temperatuur, druk, zuurstof) zijn zo mogelijk gehandhaafd op de normale 
niveaus: 80 m3/h, 270 °C, zuurstofgas toevoegen tot circa 5 vol.-% in het ruwe afgas. Het 
overschakelen van zuiveringsslib op baggerspecie is als volgt verlopen: 
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vanaf 7.26 uur 67,5 m zuiveringsslib/h 
12,5 m3 baggerspecie/h 

vanaf 8.30 uur 58,5 m3 zuiveringsslib/h 
21,5 m3 baggerspecie/h 

vanaf 8.44 uur 53,5 m3 zuiveringsslib/h 
26,5 m3 baggerspecie/h 

vanaf 10.25 uur 0,0 m3 zuiveringsslib/h 
75,5 m3 baggerspecie/h (maximaal) 
59,0 m3 baggerspecie/h (gemiddeld) 

Totaal is gedurende de proefperiode (07.26 - 18.30 uur) 544 m3 fijne fractie baggerspecie 
verwerkt. Om 18.30 uur is overgeschakeld volgens het bovengeschetste schema in omgekeer-
de volgorde, maar door onvoldoende toestroming van de baggerspecie naar de afvoerleiding 
in de mengtank is de temperatuur in de reactor te veel gedaald en is de run afgebroken. 

Tijdens de baggerspecierun is voor de reiniging van afgassen de ttiermische naverbrander 
gebruikt. 

3.5 Indikking residu 

De indiktank is voorafgaande aan de proefrun leeggemaakt en bevatte geen as of vloeistof 
meer. Het te filtreren materiaal is aan het begin van de run zo snel mogelijk naar de 
filterpersen gepompt om vermenging met 'baggerspecie-as' zoveel mogelijk te voorkomen. 
De circulatiepomp heeft continu gedraaid om eventuele verstopping van het leidingsysteem 
naar de filterpersvoedingspompen te voorkomen. 

3.6 Ontwatering residu 

Voor de ontwatering van de asslurry zijn 16 filterperscharges nodig geweest, waarbij 116 ton 
koek is geproduceerd. De gemiddelde chargeduur bedroeg 1/4 uur, waardoor een ontwate-
ringscapaciteit behaald is van circa 7 ton d.s. per uur. De vrijkomende askoek is in aparte 
containers gestort. 

3.7 Behandeling effluent/filtraat 

Aan het einde van de voorlaatste slibrun is de biobuffertank gevuld met filtraat/over-
loopwater. De toevoer naar de biologie is zodanig geregeld, dat voldoende substraat aan de 
biomassa is gegeven en dat de stikstofbelasting zoveel mogelijk constant gehouden is 
gedurende de proefperiode, totdat weer zuiveringsslibfiltraat is toegevoerd. Het filtraat/over-
loopwater van de baggerspeciebehandeling bevat namelijk relatief weinig stikstof. 

14 



3.8 Afzet residu 

De askoek is afgevoerd naar stortplaats De Sluiner in beheer bij de Veluwse Afval Recy
cling. Het is niet mogelijk gebleken om het residu nuttig aan te wenden. Daartoe waren naast 
een chemische analyse tevens een uitloogtest en een certificaat van niet-reinigbaarheid van 
het Service Centrum Grondreiniging nodig. Om deze stukken te verkrijgen moest het residu 
gedurende langere tijd tijdelijk elders worden opgeslagen, wat niet realiseerbaar was. 

3.9 Bemonsteringen 

Bemonsteringen zijn gedaan in verband met de volgende activiteiten: 

resuspensie van de steekvaste baggerspecie; 
natte oxydatie van de baggerspecie; 
ontwatering van het asmateriaal; 

Bemonsteringen m.b.t. resuspensie van de steekvaste baggerspecie 

Per aangevoerde container zijn een tweetal steekmonsters genomen. Van deze monsters is het 
droge-stofgehalte vastgesteld. 
Tijdens het leegpompen van de resuspensietanks is aan het begin en aan het einde van het 
wegpompen een monster genomen bij de pomp. Ook hiervan is het droge-stofgehalte 
bepaald. 

Bemonsteringen bij de natte oxydatie van de baggerspecie 

Bij de bemonstering van de reactor-input en de reactor-output is uitgegaan van de volgende 
twee pessimistische scenario's: 

bezinking van baggerspecie in de mengtank; 
een langzaam uitdovende reactie in de reactor. 

Om bij de geschetste scenario's toch zoveel mogelijk informatie te verzamelen is het 
noodzakelijk geweest om zowel de reactor-input als de reactor-output intensief te bemonste-
ren. 
De doorlooptijd van de vloeistof en de vaste delen door de VerTech-reactor bedraagt bij een 
debiet van 80 m3/h circa 45 minuten. Op basis van de voorgaande beschouwing zijn zowel 
van de reactor-input als van de reactor-output steekmonsters genomen op basis van het 
schema in tabel 2. 
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Tabel 2: Bemonsteringsschema baggerspecieproef 

Reactor-input (relatieve 
tijd in uren) 

Reactor-output (relatieve 
tijd in uren) 

0 '/ 

'/2 VA 

1 IV. 

VA VA 

2 27. 

enz. enz. 

Het bemonsteringsprogramma is gestart, nadat de eerste baggerspecie naar de reactor is 
gepompt. Het bemonsteringsprogramma is ononderbroken voortgezet tot het moment dat de 
voeding van baggerspecie is gestopt en weer uitsluitend zuiveringsslib is gepompt. 
Op basis van informatie van het procesbesturingssysteem en nat-chemische bepalingen (droge 
stof, gloeiverlies en CZV) in bovengenoemde halfuurs-monsters, is na de run met baggerspe
cie besloten welke monsters representatief geacht worden voor uitgebreider onderzoek. 

Bemonsteringen m.b.t. de ontwatering van het asmateriaal 

Primair is de overgang van slib-as naar baggerspecie-as vastgesteld door het meten van de 
indamprest in de voeding naar de filterpersen. Hiertoe zijn per filterperscharge verspreid in 
de tijd 3 steekmonsters genomen bij de filterpersvoedingspompen. 
Van de filterperskoeken, die volledig bestaan uit baggerspecie-as is per filterperscharge een 
monster genomen (van de eerste filterperskamer circa 0,5 kg in een 1 t plastic monsterbus). 

Materiaal voor onderzoek door derden 

Naast het monstermateriaal t.b.v. analytisch chemisch onderzoek zijn grotere hoeveelheden 
materiaal verzameld voor de volgende bedrijven en instellingen: 

IWACO. Rotterdam 
Doel: 
Reactor-input: 
Reactor-output: 

uitloogonderzoek 
7,5 I ( > 1 100 g d.s.) 
7,5 I ( > 1 100gd.s.) 
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Aquasense. Amsterdam 
Doel: bioassay tests 
Filterperskoek: 40 kg 

Alfa Laval. Maarssen 
Doel: onderzoek asontwatering 
Reactor-output: 50 I 

Geveke/Filox, Amsterdam 
Doel: onderzoek asontwatering 
Reactor-output: 50 t 

VerTech Treatment Systems/Techno Invent 
Doel: behandeling askoek en effluent 
Filtraat/overloopwater: 2 000 t 
Filterperskoek: 5 m3 

Het materiaal voor onderzoek door derden is tijdens de run verzameld. 

3.10 Analyses 

De eerdervermelde monsters zijn door het laboratorium Alcontrol te Raamsdonksveer 
geanalyseerd op de componenten, die genoemd zijn in bijgaande tabel 3. 

De afgassarnenstelling is via het procesbesturingssysteem vastgelegd. 

3.11 Administrative voorzieningen 

Ten behoeve van de uitvoering van de proef is toestemming verkregen van het zuiverings
schap Veluwe, de provincie Gelderland en Slibverwerking Veluwe v.o.f. Tevens zijn 
ontheffingen verleend krachtens de verordening bedrijfsafValstoffen door de provincies 
Noord-Holland, Utrecht en Gelderland. 

De proef is voor wat de praktische uitvoering betreft van de zijde van de opdrachtgever, het 
Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA) begeleid 
door een extern bureau: Niebeek Milieumanagement te Amersfoort. 
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Tabel 3: Grootscbalige proef verwerking baggerspecie met natte oxydatie; Analysesche-
ma in- en uitgaande stromen 

Reactor-
input 

Reactor-
output,^ 

Reactor-
outputgefi,^,, 

Filterpers
koek 

CZV 17X 17X 3X 3X 

Kj-N 3X 3X 3X 

NH4-N 3X 3X 

Indamprest 20X 20X 3X 

Gloeirest van de 
indamprest 

20X 20X 

pH 3X 3X 

T.O.C. 3X 

PAK (afzonderlijk) 3X 3X 3X 3X 

Olie (GCMS) 3X 3X 3X 3X 

Zware metalen (Hg, 
Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, 
Zn) en As 

3X 3X 3X 3X 

Calcium 3X 3X 

Totaal zwavel 3X 3X 
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4 Resultaten 

4.1 Samenvatting 

Alle analyseresultaten en de bewerking ervan zijn vermeld in bijlage 1. Tijdens de proef zijn 
drie geselecteerde monsters uitgebreider onderzocht, die gemiddeld de volgende karakteristie-
ken laten zien ten aanzien van het natte-oxydatieproces. Het is gebleken dat de reactie-
omstandigheden van de drie monsters verschillend zijn geweest, waardoor de onder optimale 
condities haalbare reducties van PAK's en olie beter zijn dan de hieronder in tabel 4 
gepresenteerde gemiddelden. 

Tabel 4: Gemiddelde reactorresultaten baggerspecieproef tijdens de totale run 

Parameter IN 
(mg/£ 
slurry) 

UIT 
(mg/t 
slurry) 

REDUCTIE 
(%) 

Droge stof massa % 20,25 16,75 -

Dichtheid kg/1 1,093 1.098 -

czv1 0 1 u l 66 000 22 000 67 

organische droge stof 
(=gloeiverlies van de 
indamprest) 

37 400 13 000 65 

PAK's (10 van VROM) 3.81 0.06 98.4 

PAK's (16 van EPA) 4,91 0,06 08.8 

Minerale olie (GCMS) 775 259 67 

Het geproduceerde ontwaterde residu heeft een droge-stofgehalte van gemiddeld 73,2%. Het 
gehalte aan totaal organische koolstof (TOC) bedraagt gemiddeld 2,3% van de droge stof. 
Gemiddeld bevat het residu 0,36 mg PAK's/kg d.s. (10 van VROM) en 0,44 mg PAK's/kg 
d.s. (16 van EPA). In het residu is gemiddeld 893 mg minerale olie per kg droge stof 
gevonden, waarbij de lichte fracties (C10-C30) in de meerderheid zijn. De analyseresultaten 
zijn niet identiek met die van het reactoreffluent, omdat de analyses zijn uitgevoerd in de 
totaalmonsters en het residu aanzienlijk minder water bevat. De hierin opgeloste componen
ten worden in de analyse derhalve niet meegenomen. 

Natte oxydatie is een exotiierm proces, waarbij de proceswarmte wordt afgegeven aan de 
ondergrondse formatie, aan het koelwater op een hoog temperatuurniveau en aan de effluent-
stroom op een laag temperatuurniveau. Ongeveer 75% van de warmte is aan het koelwater 
afgegeven bij de gerealiseerde procesomstandigheden. Dit biedt perspectief voor een 

19 



benutting van deze warmtestroom van circa 8,5 MW bij 250 °C. 

De zware metalen worden bij het natte-oxydatieproces geoxydeerd en worden normal iter 
zonder concentratieverschil in de output van de reactor teruggevonden. Voor de metalen 
cadmium, chroom en koper zijn daarbij afwijkingen tussen input en output groter dan 10% 
gevonden. Met name voor zink, dat wordt beschouwd als een goed meetbaar en in hogere 
concentraties voorkomend metaal, is het verschil tussen input en output slechts 1,6%. 
Overigens wat betreft de verdeling van de metalen in de output van de reactor over de 
vloeistoffase en de vaste-stoffase is vastgesteld, dat meer dan 95% van de metalen zich in de 
vaste-stoffase bevinden. 

Calcium en zwavel zijn geanalyseerd wegens hun bijdrage tot de vorming van afzettingen op 
de reactorwand door vorming van calciumsulfaat-anhydraat, hetgeen bij de natte oxydatie 
van zuiveringsslib het geval is. Enerzijds is geconstateerd dat de retentie van zwavel in de 
reactor lager is geweest dan bij zuiveringsslib is gevonden: 8% ten opzichte van 30%, maar 
dat de verhouding tussen in de reactor achtergebleven calcium en zwavel op nog andere 
calciumhoudende scalacomponenten duidt dan alleen calciumsulfaat-anhydraat. 

Zoals verwacht neemt het gehalte aan Kj-N niet af, maar vindt er een omzetting plaats naar 
ammonium-stikstof. In het reactor-effluent is het aandeel ammonium in de totale Kjeldahl 
stikstof 70%. 

De overblijvende waterstroom na filtratie/ontwatering van het vaste-stofresidu bevat gemid
deld 12 700 mg CZV/f en 1 267 mg Kj-N/f. Deze samenstelling is zodanig dat geen 
problemen met de nazuivering worden verwacht. De samenstelling van het effluent tendeert 
naar een zuiveringssysteem op basis van denitrificatie/nitrificatie en niet naar een anaerobe 
behandeling. 

4.2 Aanvoer baggerspecie 

Omdat in december 1994 bij de uitvoering van de stromingstest grove delen zijn gevonden 
in de baggerspecie is ten behoeve van de grootschalige proef de baggerspecie naar de 
scheidingsinstallatie vervoerd bij de firma Theo Pouw b.v. te Utrecht om deze verontreini
gingen te verwijderen. Ter vergelijking zijn in tabel 5 de analysegegevens van juli 1994 en 
het gemiddelde van de baggerspecie-aanvoer in februari 1995 vermeld. 

Het blijkt dat voor sommige parameters de analysegegevens nogal afwijken van de eerder 
uitgevoerde analyses, waarbij het niet duidelijk is of de geconstateerde veranderingen het 
gevolg zijn van het langdurig verblijf van de fijne fractie in het depot of van de zeef/was-
operatie. 

Na het transport naar de lokatie Utrecht is de baggerspecie gemengd met water, gezeefd, 
door een tweetal opstroomklassificeerders gepompt, gehydrocycloneerd, ingedikt en met een 
zeefbandpers ontwaterd, waarbij vlokhulpmiddel is gebruikt. De uitgeperste koek is met 
containerwagens naar de lokatie Apeldoom vervoerd. Tijdens het klasseerproces zijn twee 
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zandfracties vrijgekomen. 

De verhouding tussen het CZV van de baggerspecie en het gloeiverlies is gemiddeld 1,81 
kg/kg, wat in vergelijking met zuiveringsslib circa 20% hoger ligt. Dit wil zeggen dat de 
'organische' stof in de baggerspecie een hoge verbrandingswaarde heeft. 

Gelet op het constante droge-stofgehalte van de baggerspecie in de mengtank is er geen 
sprake geweest van bezinking. De soortelijke massa van de baggerspecie-slurry (20,3% d.s.) 
is bepaald op 1 093 kg/m3, terwijl de soortelijke massa van de baggerspecie-droge-stof is 
berekend op 1 720 kg/m3. 

21 



Tabel 5: Vergelijking van analyseresultaten baggerspecie fijne fractie juli 1994-februari 
1995 

Parameter Eenheid Analyse juli 
1994 

Analyse 
februari 1995 

Droge stof massa-% 33,2 20,3 

Gloeirest % van d.s. 85,6 82,7 

Chroom mg/kg d.s. 30 43 

Nikkei mg/kg d.s. 15 28 

Koper mg/kg d.s. 55 120 

Zink mg/kg d.s. 410 563 

Arseen mg/kg d.s. 15 22 

Cadmium mg/kg d.s. 3 1 

Kwik mg/kg d.s. 0,2 0,8 

Lood mg/kg d.s. 140 250 

Minerale olie mg/kg d.s. 940 OR, NEN 
6675) 

3500 (GCMS) 

PAK's (10 van 
VROM) 

mg/kg d.s. 48 

" ' 

PAK's (16 van EPA) mg/kg d.s. 68 22,2 
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4.3 Reactorbedrijf 

Tijdens de proef, waarin gedurende acht uren alleen baggerspecie is verwerkt, heeft de 
bodemtemperatuur van de reactor sterker gevarieerd dan onder normale bedrijfscondities. Dit 
heeft te maken met de onbekendheid van de grondstof, met de waarschijnlijk onvolkomen 
menging in de opslagtank en de grotere CZV/o d.s.-verhouding. Dit heeft tot gevolg gehad 
een maximale bodemtemperatuur gedurende de proef van 283,2 °C en een minimale bodem
temperatuur van 219,2 °C. Eveneens heeft dit gevolgen gehad voor het zuurstofgehalte in het 
afgas, varierend van 0,0 vol.-% tot 20,5 vol.-%. Heel duidelijk worden deze waarnemingen 
verklaard, indien gekeken wordt naar de CZV-belasting van de reactor: gemiddeld 3 942 kg 
CZV/h, hetgeen vrijwel gelijk is aan de ontwerpbelasting, maar met een piek aan het begin 
van de proef van 4 934 kg CZV/h. 

De belasting is teruggenomen, omdat de koeling de ontstane warmte niet kon afvoeren. 
Wordt bij de verwerking van zuiveringsslib (4,5% d.s.) normaal gekoeld met 15 m3/h dat een 
temperatuur bereikt van 250 °C, tijdens de baggerspecieproef is de koelwaterstroom 
gemiddeld 36 m3/h geweest met een piek van 50 m3/h. De hoge-druk-koelwaterpompen zijn 
niet ontworpen op dergelijke stromen. Bij een definitief ontwerp zal deze sectie aanzienlijk 
ruimer worden gedimensioneerd teneinde optimaal gebruik te kunnen maken van de 
capaciteit van de reactor. 

Op basis van concentratieverschillen tussen input en output van de reactor is een CZV-
reductie berekend van gemiddeld 69,7%. Op basis van vrachtberekeningen is de CZV-
reductie 69,5%, hetgeen nagenoeg identiek is. De droge-stofreductie (indamprestbepaling)is 
op basis van concentratie 14,4% en op basis van vracht 14,2%. De hoeveelheid gebruikte 
zuivere zuurstof heeft gemiddeld 2 726 kg/h bedragen, hetgeen omgerekend is tot 0,69 kg 
0,/kg CZVinput. Dit is vrijwel gelijk aan de CZV-reductie, dat wil zeggen dat de berekende 
overmaat zuurstof verwaarloosbaar is. 

De analyseresultaten van de geselecteerde monsters lijken erop te duiden, dat naarmate de 
proef vorderde de resultaten beter zijn geworden. De oorzaak hiervoor is waarschijnlijk, dat 
de reactie-omstandigheden steeds beter onder controle zijn gekomen, waardoor zowel de 
temperatuur als het zuurstofgehalte in de afgassen op een 'normaal' niveau lagen. 
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4.4 Afvoer residu 

Het reactoreffluent wordt na de reactor ontgast, waarna het naar een indikker wordt gepompt. 
Omdat de proef begonnen is met zuiveringsslib en er een langzame overgang is gecreeerd, is 
het droge-stofgehalte in de onderloop van de indikker regelmatig gemeten en vanaf een 
bepaald tijdstip is een duidelijke stijging van de concentratie te zien van gemiddeld 5% d.s. 
tot gemiddeld 12% d.s. Na dit tijdstip zijn de containers onder de filterpersen gewisseld en is 
ook duidelijk te zien, dat de ontwatering van baggerspecieresidu leidt tot zeer hoge droge-
stofgehalten in de perskoek: tot 75% d.s. Er is een gering verschil geconstateerd in de 
werking van de beide filterpersen: gemiddelde droge stof in de koek van pers A: 70,0% en 
van pers B: 73,0%, beide op basis van magnetronmetingen. De metingen van het laboratori
um aan koeken van pers B hebben geresulteerd in een droge-stofgehalte van gemiddeld 
73,2% 

Analyses van PAK's en minerale olie laten hetzelfde beeld zien als de reactor-output 
monsters: gedurende de tweede helft van de proef is de reactie beter onder controle geweest, 
hetgeen resulteert in de beste resultaten. In het laatste monster residu zijn geen PAK's meer 
detecteerbaar en ligt het minerale oliegehalte op het laagst gemeten niveau. 

Getracht is de afvoer van het residu te doen plaatsvinden naar een lokatie voor hergebruik 
(geluidwal nabij de A50). Dit is niet gelukt, omdat de SCG-verklaring, die daarvoor nodig 
is, een te lange tijdelijke opslag in containers zou vergen wegens de nodige uitloogproeven. 
Daarom is het residu afgevoerd naar stortplaats De Sluiner van de Veluwse Afval Recycling 
te Wilp. 
Overigens ligt het zinkgehalte rond de samenstellingseis voor hergebruik, zodat afhankelijk 
van het exacte lutum- en organische stofgehalte de kans aanwezig was, dat hergebruik niet 
was toegestaan. Verder is het minerale oliegehalte zonder biologische nabehandeling te hoog. 

4.5 Massabalansgegevens 

Van de aangevoerde hoeveelheid baggerspecie (157,7 ton d.s.) is 94% getraceerd: 

- 105 ton d.s. is verwerkt tijdens de proef (10.30-18.30 uur); 
14 ton d.s. is verwerkt tijdens de aanloopfase van de proef (07.26-10.30 uur); 
29 ton d.s. is achtergebleven in de voorraadtank na afloop van de proef, omdat de 
suspensie te dik was om naar de centrale afvoer toe te stromen. 

Uit de gemeten d.s.-reductie kan de hoeveelheid droge-stofresidu berekend worden. Deze 
bedraagt 102 ton d.s. bij een reductie van 14,2%. Hiervan is 100,3% getraceerd: 

79.6 ton d.s. is verzameld en afgevoerd in de speciaal gehuurde containers; 
3,6 ton d.s. is verzameld in een aparte container ten behoeve van nader onderzoek naar 
de grondmechanische eigenschappen en de nabehandelingsproeven; 
11.7 ton d.s. is gestort in de standaardcontainers tijdens de aanloopfase van de proef; 
7,6 ton d.s. is achtergebleven in de bezinktank TK350, omdat de toestroming naar de 
afvoerleiding onvoldoende snel heeft plaatsgevonden. 
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Wat betreft de zware metalen valt op dat in een monster (18.00 uur input) het kwikgehalte is 
gemeten op <0,2 mg/kg d.s. Door het gesignaleerde verschil in droge-stofgehalten direct 
gemeten en naderhand gemeten ontstaat het beeld, dat de zware metalenbalans voor wat 
betreft de metalen cadmium, chroom en koper meer dan 10% afwijkt, dat wil zeggen dat 
meer dan 10% van die metalen niet meer in het effluent traceerbaar zijn. Het is niet duidelijk 
waaraan dit effect is toe te schrijven. 

De massabalans voor wat betreft calcium en zwavel is bepaald, omdat op grond van ervarin-
gen met de verwerking van zuiveringsslib calciumsulfaat zich afzet op de reactorwanden en 
periodiek met salpeterzuur verwijderd moet worden. Het blijkt dat de retentie van zwavel 
met 7,6% veel lager is dan die wordt gemeten bij verwerking van zuiveringsslib: 30%. 
Hierdoor is de verwachting gewettigd dat de tijd gemoeid met zuurspoelingen en de 
hoeveelheid daarvoor benodigd salpeterzuur lager is dan bij verwerking van zuiveringsslib. 
De retentie van calcium ten opzichte van de retentie van zwavel geeft de indruk, dat ook 
andere calciumhoudende scalecomponenten zich tegen de reactorwand afzetten dan alleen 
calciumsulfaat-anhydraat. 

Stikstof, gemeten volgens Kjeldahl, vertoont als gevolg van het natte-oxydatieproces 
nauwelijks een vermindering. Dit komt overeen met de ervaringen, waarbij ook bij de 
verwerking van zuiveringsslib minder dan 3% Kj-N wordt omgezet. De omzetting die wel 
plaatsvindt, is die van Kjeldahl stikstof naar eenvoudig biologisch afbreekbaar ammonium-
stikstof. Van de Kj-N is 70% in de vorm van NH4-N aanwezig, terwijl dit in de aanvoer 
slechts 6% is. 

Naar mate de procescondities beter zijn (hoge temperatuur, voldoende zuurstof in het afgas) 
worden de PAK's beter afgebroken. Zo laat het monster van 18.00 uur zien (T= 270,4 °C, 
zuurstof in afgas 4,5 vol.-%) dat in de output vrijwel geen PAK's worden aangetoond 
(verwijdering 99,7%, 16 van EPA). Over de gehele proefperiode genomen bedraagt de 
verwijdering 98,8% (16 van EPA). Gemiddeld wordt ook voldaan aan de eis van een PAK-
gehalte <1 mg/kg d.s. in het vaste-stofresidu. 

Bij de minerale olie is het beeld, dat de verwijdering van zwaardere olien (C20-C30, C30-
C34) beter is met een gemiddelde verwijdering van 80% dan van de lichtere olien (C10-C20) 
met 42%. De gemiddelde verwijdering bedraagt 67% en er treedt dus een verschuiving op 
van de zwaardere olien naar de lichtere soorten, die gemakkelijker biologisch afbreekbaar 
zijn. Ook hier zien we een beter resultaat bij optimale procescondities: verwijdering lichte 
fractie 49%, middelzware fractie 89% en zware fractie 87%, totale verwijdering van 73%. 

Naast de verwijdering van organische microverontreinigingen speelt de volumereductie een 
rol bij de behandeling van verontreinigde waterbodems. Bij de verwerking van 1 m3 fijne 
fractie baggerspecie met een d.s.-gehalte van 38,3% (massa 1190 kg) wordt een vaste-
stofresidu geproduceerd met een volume van 340 liter en een massa van 550 kg. De 
volumereductie bedraagt derhalve 66 % en de massareductie 54 %. Bij de verwerking van 
een totaal baggerspecie zijn deze cijfers nader om te rekenen. 
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4.6 Grondmechanisch onderzoek 

Op basis van het door Grontmij Advies & Techniek, afdeling Milieu uitgevoerde onderzoek, 
dat als bijlage 2 in dit rapport is opgenomen kan het volgende geconcludeerd worden: 

het residu blijkt geclassificeerd te kunnen worden als zwak zandig leem. De grondeigen-
schappen—volumegewicht, sterkte stijfheid en doorlatendheid— zijn na verdichting 
volstrekt vergelijkbaar met die van natuurlijk leem of vaste klei (ongerijpt materiaal); 
het residu is na adequate verdichting in vergelijking met samendrukbare grondsoorten als 
klei en veen stijf te noemen en is dan ook relatief weinig gevoelig voor zettingen 
(samendrukking als gevolg van een bovenbelasting) of klink (samendrukking onder eigen 
gewicht); 
het residu beschikt na adequate verdichting over uitstekende wrijvingseigenschappen. 
Wegens de homogeniteit van het onderzochte materiaal, die overigens niet tijdens dit 
onderzoek is bepaald, zijn de zogeheten karakteristieke wrijvingsparameters, die bij 
bepaalde stabiliteitsanalyses worden gebruikt, naar verwachting eveneens uitstekend. 
Karakteristieke wrijvingsparameters zijn veilige waarden, die op basis van een statisti
sche analyse worden vastgesteld en die met name in negatieve zin worden bei'nvloed 
door de spreiding van de wrijvingseigenschappen. Wegens de homogeniteit van het 
materiaal is deze spreiding naar verwachting gering, zodat de karakteristieke waarden 
voor de wrijvingseigenschappen relatief hoog zijn. 

Bovenstaande Ieidt tot de volgende conclusies ten aanzien van het potentiele gebruik van het 
residu in civieltechnische grondconstructies: 

het residu komt vrij in platen met een dikte van enige centimeters. Bij transport valt het 
residu uiteen in enige centimeters grote brokken. Het materiaal zal voor het overgrote 
deel van de toepassingen in het werk verdicht moeten worden—zoals dit met normale 
klei overigens ook het geval is—om voldoende samenhang te krijgen en ongewenst grote 
zettingen als gevolg van klink te voorkomen; 
het materiaal kan—althans formeel—niet gebruikt worden in toepassingen waar expliciet 
klei is voorgeschreven, want het residu is geen klei, maar leem. Vanuit functioned 
oogpunt bezien behoeft dit wellicht niet altijd een beletsel te zijn, omdat de meeste 
eigenschappen van het materiaal vergelijkbaar zijn met die van vaste klei. Volgens de 
binnenkort te verschijnen "nieuwe" klei-eisen voor taludbekledingen (TAW-rapportage 
"Eisen klei voor dijken") valt het materiaal wegens de te geringe plasticiteitsindex in de 
laagste (erosiebestendigheids)categorie (categorie 3). Dat wil zeggen dat het materiaal 
alleen toepasbaar is in toplagen met een geringe hydraulische belasting als gevolg van 
windgolven en/of stroming. 

Het materiaal kan toegepast worden in aarden wallen, zoals geluidswallen, grondaanvullin-
gen, ophogingen (waar de geringe doorlatendheid althans geen beletsel vormt), bermaanvul-
lingen, kortom in alle gevallen waar normaliter ook klei gebruikt kan worden, mits voldaan 
wordt aan bovenvermelde eisen. Wegens de uitstekende wrijvingseigenschappen lijkt het 
materiaal bij uitstek geschikt om in grondconstructies onder een relatief steil talud (1:2 tot 
1:1) aan te brengen, bijvoorbeeld die van afvalbergingen en geluidswallen. 
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4.7 Uitloogtesten vaste stof residu 

Door IWACO adviesbureau voor water en milieu zijn in opdracht van het RIZA proeven 
uitgevoerd naar het uitlooggedrag van het vaste-stofresidu. Een samenvatting van de 
resultaten is weergegeven in tabel 6. De testen zijn uitgevoerd bij een L/S-verhouding van 10 
volgens CEN TC 292. Bij de berekening van de minimale cumulatieve emissie zijn de 
analyseresultaten lager dan de detectiegrens op nul gesteld. Bij de berekening van de 
maximale cumulatieve emissie zijn deze analyseresultaten als zijnde de detectiegrenswaarde 
in de berekening meegenomen. 

Tabel 6: Samenvatting analyseresultaten uitloogtest 

Parameter Minimale cumulatieve 
emissie (mg/kg d.s.) 

Maximale cumulatieve 
emissie (mg/kg d.s.) 

Koper 0,0508 0,0508 

Lood 0.0000 0,0500 

Zink 0,890 0,890 

PAK's (10 van 
VROM) 

0,0381 0,0399 

PAK's (16 van EPA) 0,0433 0,0501 

Om deze waarden aan het Bouwstoffenbesluit te kunnen toetsen, moet worden aangenomen 
dat de uitgevoerde tweetraps-schudtest vergelijkbare uitkomsten geeft als de vereiste 
kolomproef. Voor uitloging van PAK geeft het Bouwstoffenbesluit geen emissie-eisen. In 
tabel 7 is de maximale cumulatieve emissie uit tabel 6 getoetst aan de maximaal toelaatbare 
emissies voor categorie 1 bouwmaterialen. De uitloging blijkt te voldoen aan de strengste 
norm van het toekomstige Bouwstoffenbesluit.De waarden waarmee getoetst is, zijn 
afkomstig uit RTZA-rapport 93.042, Milieuhygienische kwaliteit van primaire en secundaire 
bouwmaterialen in relatie tot hergebruik en bodem- en oppervlaktewaterenbescherming, dec. 
1993, tabel 8.1.4, p.85. 
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Tabel 7: Toetsing uitloging aan Bouwstoffenbesluit 

Parameter Gemeten maximale 
cumulatieve emissie 

(mg/kg ds) 

Maximaal toelaatbare 
emissie (mg/kg ds) cat. 

1 niet vormgegeven 
bouwmaterialen, toe-
passingshoogte 0,2 m 

Maximaal toelaatba
re emissie (mg/kg 

ds) cat. 1 niet vorm
gegeven bouwmate
rialen, toepassings-

hoogte 10 m 

Koper 0,0508 1,9 0,33 

Lood 0,05 4,9 0,99 

Zink 0,89 8,4 2,3 

4.8 Biologische nabehandeling vaste stofresidu 

Biologische nabehandeling heeft als doel, de in het effluent en de slibkoek aanwezige 
minerale olie en geoxydeerde vluchtige verbindingen af te breken. In het vooronderzoek' 
was reeds gebleken, dat bij aerobe nabehandeling afbraak van (een groot deel) van de nog in 
het behandelde slib aanwezige minerale olie kan worden verwacht. Voor het verwijderen van 
de in de slibkoek nog aanwezige minerale olie en de bij de reacties in de Vertech-reactor 
gevormde lichte organische verbindingen is aerobe biologische nabehandeling van de 
slibkoek onderzocht. Het in dit onderzoek geteste precede wordt ook aangeduid als narijpen. 
Het onderzoek naar de nabehandeling van slibkoek is uitgevoerd om voldoende procesgege-
vens te verzamelen om voldoend harde uitspraken te kunnen doen over de effectiviteit van 
biologische nabehandeling, en over de kosten voor grootschalige toepassing. 

Onderzoek naar het afbraakgedrag is uitgevoerd om: 
de optimale omstandigheden voor het uitvoeren van biologische nabehandeling te 
bepalen; 
vast te stellen, of het gehalte aan minerale olie tot onder de referentiewaarde kan worden 
gebracht; 
een begroting van de kosten van narijpen op te stellen. 

Anaerobe behandeling van het proceswater is in het vooronderzoek geidentificeerd als een 
aantrekkelijke optie, met als potentiele voordelen lager energie-verbruik en minder investe
ring, mits goed geadapteerd slib beschikbaar zou zijn en geen ammonium-inhibitie optreedt. 
Uit de resultaten van de grootschalige proef bleek, dat de C/N-verhouding in het geoxydeer
de proceswater zodanig is, dat rekening gehouden moet worden met stikstofverwijdering. 
Tevens bleek, dat het proceswater zonder enig probleem in de bestaande (aerobe) zuive-
ringsinstallatie kon worden behandeld. Omdat een eenstaps biologische behandeling van het 
proceswater de voorkeur heeft, is afgezien van het uitvoeren van onderzoek naar anaerobe 
behandeling van het proceswater. 

1 Verkenning van het VerTech" proces voor het reinigen van baggerslib, mei 1994 
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4.8.1 Opzet van het onderzoek 

Voorafgaand aan de uitvoering van het onderzoek is een voorlopig ontwerp gemaakt voor de 
biologische behandeling. De bij het ontwerp gebruikte uitgangspunten zijn getoetst aan de 
hand van proeven op semi-technische schaal. De resultaten van deze proeven zijn vervolgens 
als uitgangspunt genomen voor het bepalen van de voor de biologische afbraak benodigde 
tijdsduur en het opstellen van een begroting. 

Ontwerpgrondslagen 

In het vooronderzoek is afbraak van minerale olie getest door beluchten van effluent van de 
proefreactor in een geroerde tank. Voor grootschalige toepassing is deze methodiek niet 
aantrekkelijk: veel extra apparatuur is vereist en door de aanwezigheid van biologisch slib 
daalt het ontwateringsrendement. Daarom is gekozen voor "narijpen". Narijpen is een 
techniek die op grote schaal beproefd is. Het te behandelen materiaal wordt daarbij in op 
zo'n wijze in een laag gezet, dat voldoende lucht in de laag kan doordringen, om de 
biologische processen optimaal te laten verlopen. Afhankelijk van het te behandelen 
materiaal kan mechanische omzetting en ventilatie nodig zijn om voldoende zuurstoftransport 
in de laag te bewerkstelligen. In het te behandelen materiaal dienen verder voldoende 
biologische activiteit, vocht en mineralen aanwezig te zijn. 

Omdat de te behandelen slibkoek steriel is, moet deze worden geent. Hier is gekozen voor 
toepassing van geadapteerd spuislib van de aerobe proceswaterbehandeling. Bij het enten 
wordt de slibkoek tot korrels gegranuleerd zodat de structuur van de laag voldoende 
doorlatend is om voldoende toevoer van zuurstof te waarborgen. Bij het granuleren wordt 
ervoor zorg gedragen, dat de korrels zo stevig mogelijk zijn, zodat de structuur niet verloren 
gaat als gevolg van zetting. 

Omdat het slib na behandeling in de VerTech installatie een karakteristieke geur heeft, is zo 
mogelijk toepassing van mechanische ventilatie te vermijden. In dat geval zal het noodzake
lijk zijn, de ventilatielucht te behandelen. Toepassing van ventilatie is overigens op ook op 
economische gronden ongewenst. 
Gezien het gehalte aan mineralen in het behandelde slib is toevoeging van voedingsstoffen 
niet nodig. 

In het ontwerp zijn de volgende aspecten beschouwd: 
de bij het granuleren aan te houden korreldiameter, 
de toe te passen laagdikte en het effect van zetting; 
de behandelingsperiode. 

Het is gewenst, dat het oliegehalte in de slibkoek tot onder de referentiewaarde komt (50 
mg/kg d.s.), zodat vrije toepassing van de slibkoek mogelijk wordt. De in het VerTech 
proces gevormde vluchtige organische verbindingen dienen zodanig te worden afgebroken, 
dat de karakteristieke geur verdwijnt. 
Doelstelling is dus, dat het overgrote deel van de in de slibkoek aanwezige afbreekbare 
organische stof wordt afgebroken. Op grond van de resultaten van het vooronderzoek 
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(BZV/CZV verhouding varieert tussen 0,05 en 0,18) is de ontwerpwaarde voor BZV/CZV 
gesteld op 0,30. Uit de analyseresultaten volgt als een gemiddeld BZV-gehalte in de koek 
van 25 g/f. Het gemiddelde oliegehalte bedraagt 893 mg/kg d.s., als ontwerpwaarde is 1 200 
mg/kg aangehouden. 
Voor de afbraakperiode wordt de olie-afbraak als maatgevend aangehouden, uitgangspunt is 
het bereiken van 50 mg/kg d.s. Dit komt overeen met circa 96% afbraak2. 

Het proces van biologische afbraak 

Voor de beschrijving van het proces van biologische afbraak is gebruik gemaakt van een 
sterk vereenvoudigd model. 

De snelheid van biologische processen is in eerste benadering recht evenredig is met de 
logaritme van de concentratie, biologische processen zijn te beschouwen als zogenaamde 
eerste orde reacties. Dat betekent dat naarmate het afbraakproces verder gevorderd is, de 
hoeveelheid omgezette stof per tijdseenheid afneemt. De na verloop van tijd nog aanwezige 
restconcentratie kan worden bepaald uit: 

, * 1 L, = L0 • e 

waarin: 
L0 de beginconcentratie van de af te breken stof 
L, de concentratie op het tijdstip t 
K de reactiesnelheidsconstante 

De reactiesnelheidsconstante wordt bepaald door het type af te breken stof, de temperatuur, 
de beschikbaarheid van voedingsstoffen en zuurstof. 

Tijdens de narijping moet een aanzienlijke hoeveelheid organische stof worden afgebroken. 
Goed geadapteerde micro-organismen en voldoende voedingstoffen zijn beschikbaar. 
Uiteraard zijn een groot aantal variabelen bepalend voor het verloop van een optimale 
narijping. Evenwel is gebleken uit de performance van de zuivering van de VerTech-
installatie, dat hoofdzakelijk het zuurstoftransport de effectiviteit van de zuivering bepaalt, 
het gaat hier immers om dezelfde stoffen en afbraakmechanismen. Op grond hiervan is voor 
het ontwerp van het systeem uitgegaan van de hypothese, dat ook het zuurstoftransport in de 
sliblaag de afbraaksnelheid bepaalt. 

hierbij is aangenomen, dat minerale olie en vluchtige organische verbindingen ongeveer 
even snel worden afgebroken 
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Zuurstoftransport in de sliblaag 

De sliblaag is opgebouwd uit luchtgevulde ruimten tussen de korrels en watergevulde porien 
in de korrel. Hierin vindt zuurstoftransport plaats door diffusie. Het transport kan in de 
luchtgevulde porien worden versneld door mechanische ventilatie (convectief transport). 
Mechanische ventilatie is dus dan toe te passen, als het zuurstoftransport bepaald wordt door 
de transportsnelheid in de luchtgevulde ruimten. Om het ontstaan van geuroverlast te 
vermijden, is de korreldiameter zo te kiezen, dat het zuurstoftransport in de luchtgevulde 
ruimten groter is dan de transportsnelheid binnen de korrel, ook in het geval dat de 
luchtgevulde ruimte kleiner wordt door zetting. 

Het zuurstoftransport door diffusie3 kan worden berekend met: 

N = Dm-(C,-C2)/d1 .2 

waarin: 

N zuurstoftransport in mol/(s-cm2) 
Dm diffusiviteit van zuurstof bij de heersende temperatuur in het betreffende medium 

in cm2/s, 1,8-10"5 in water, 0,206 in lucht 
C concentratie van zuurstof op het oppervlak en op de indringdiepte in mol/cm3 

d,.2 de indringdiepte in cm 

De hoeveelheid lucht, die in de sliblaag c.q. in de korrels indringt, kan dan worden berekend 
aan de hand van de porositeit, onder de aanname, dat de gemiddelde diameter van de porien 
in elk vlak van sliblaag c.q. korrel constant is. 

Als zuurstof in de korrels terechtkomt, wordt deze verbruikt door biologische afbraak. Eerst 
vindt afbraak plaats in de buitenste schil. Naarmate de afbraak verder verloopt beweegt het 
afbraakfront naar binnen en neemt de indringdiepte toe. De diameter (en dus het oppervlak 
van de schil) neemt af. Het zuurstoftransport neemt daarom sterk af bij grotere indringdiepte. 
Daartegenover staat een kleinere zuurstofbehoefte bij afnemende schildiameter. Ervan 
uitgaande, dat het zuurstoftransport de afbraakperiode bepaalt, is de korreldiameter dus 
bepalend voor de afbraakperiode. 

Als diffusie van zuurstof in de korrels de afbraakperiode bepaalt, zal de stankemissie tijdens 
het proces van narijpen minimaal zijn: de geurcomponenten zitten als het ware "opgesloten" 
in de korrels en worden afgebroken, voordat ze de kans krijgen door diffusie in de buiten-
lucht te komen. 

Om te bereiken, dat het zuurstoftransport binnen de korrel bepalend blijft, ook in het geval 
van zetting moet de korreldiameter niet te klein zijn (dan is het zuurstofverbruik het grootst) 
en niet te groot (dan duurt zuurstoftransport in de korrel, en dus de afbraak te lang). In het 
begin van de narijp-periode wordt het meeste zuurstof verbruikt. De minimaal vereiste 
porositeit is in die fase het grootst, en neemt af naarmate de afbraak voortschrijdt. 

3 hierbij is aangenomen, dat zuurstof binnen het medium wordt opgebruikt 
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Figuur 3: De afbraakperiode van minerale olie als functie van de korreldiameter en de 
minimaal vereiste porositeit 

Aan de hand van het bovenstaande is de afbraaktijd geschat voor verschillende korreldiame-
ters. Ook is de minimale porositeit bij aanvang van de test berekend, waarbij het zuurstof
transport in de korrel nog bepalend is bij een laagdikte van circa 1 m. De berekeningsresulta-
ten zijn gegeven in figuur 3, de berekende minimale porositeiten in de aanvangsperiode zijn 
in de legenda aangegeven. 

Uit de berekeningsresultaten blijkt, dat een korrelgrootte van circa 10 mm enerzijds een 
redelijke afbraakperiode geeft (ca. 10 weken voor 96% afbraak, 18 weken voor 99% 
afbraak) terwijl de minimale porositeit van 13% alleszins redelijk geacht kan worden. Dit is 
in tegenstelling tot korrels met een diameter van 5 mm met een porositeit van 54%. Dit is in 
de praktijk niet haalbaar te achten: een "ideale" bolstapeling heeft een porositeit van onge
veer 35%. Grotere korreldiameters leiden tot een aanzienlijk grotere afbraakperiode. 
Het verloop van de minimale porositeit met de afbraaktijd voor een korreldiameter van 10 
mm is in figuur 4 gegeven. 

Onderzoeksvragen voor de proefheming 

Ter verificatie van het berekeningsresultaat is een proef opgezet op semi-technische schaal. 
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minimale porositeit versus afbraaktijd 

voor korreldiameter 10 mm 
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Figuur 4: De minimale porositeit als functie van de afbraaktijd van minerale olie voor een 
korreldiameter van 10 mm 

Onderzoeksvragen waren: 
kan tijdens het proces van enting een korrel worden gemaakt die voldoende sterk is en 
waarin het entmateriaal voldoende is gemengd? 
is de zetting afhankelijk van laagdikte en al of geen afdekking van de sliblaag? 
is de berekende afbraaksnelheid juist (wordt deze bepaald door zuurstoftransport in de 
korrel)? 
is er sprake van stankoverlast? 

Materialen en methoden voor het uitvoeren van de proef 

a. Enten en granuleren 
Gezien het belang, dat moet worden gehecht aan een goede enting en granulering, is deze 
uitgevoerd in een speciaal daarvoor geselecteerde meng- en doseerschroef van het fabrikaat 
Gericke. 

Menging en granulering vindt plaats door de werking van 2 tegen elkaar indraaiende schr-
oeven. Door instellen van de draaisnelheid en de vochtigheid van de slibkoek kan de korrel-
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grootte worden ingesteld (zie afbeelding). 
Het gebruikte apparaat heeft een motor van 
0,7 kW, de binnenste 
schroef heeft een diameter van 100 mm, de 
buitenste schroef heeft een diameter van 
250 mm. Toevoer van slibkoek verloopt 
via een op het menghuis gemonteerde\ 
bunker. Op de in de bunker gebrachte 
slibkoek werd ca. 5% aeroob spuislib ge
bracht met een d.s.-gehalte van 1,7%. 
Bij een verwerkingshoeveelheid van circa 1 kg/h ontstonden stevige granules met een 
diameter van ca. 10 mm. Het granuleren is uitgevoerd op 3 maart 1995. 

5: Schets meng- en doseerschroef 

b. Afbraakproeven 
Voor het beproeven van het afbraakgedrag is een drietal proefopstellingen toegepast, elk 
bestaande uit een PE-gaasbox van 1 m3 inhoud, onderin voorzien van een 3.5 m drainage-
slang met een diameter van 650 mm. Het gegranuleerde, geente slib is als volgt in de 
proefopstellingen aangebracht. 

laagdikte 0,4 meter, afgedekt; 
laagdikte 0,8 meter, afgedekt; 
laagdikte 0,8 meter, bovenkant van de PE-container verwijderd. 

Het afbraakgedrag en de inklinking van de sliblaag is gevolgd door het analyseren van 
minerale olie (GC)\ zintuiglijke waameming van de geur en het meten van de hoogte van 
de sliblaag. De porositeit van de korrels na granuleren is bepaald langs gravimetrische weg 
met en zonder water als vulling voor de porien. Voor het bemonsteren t.b.v. het bepalen van 
het oliegehalte is een representatief monster getrokken. Dit monster is opgebouwd uit een 
drietal over de gehele sliblaag genomen steekmonsters. Omdat bij het bemonsteren de laag 
verstoord wordt, is ervoor gekozen het aantal bemonsteringen te minimaliseren. Daarom is 
de eerste monstername gesteld op de voor 96% afbraak berekende periode van 12 weken. 
Monstername voor zintuiglijke waameming is genomen uit de bovenste sliblaag, zodat 
daardoor geen verstoring van de laag optrad. De hoogte van de sliblaag werd op een viertal 
plaatsen in de sliblaag gemeten met een duimstok. 

4.8.2 Resultaten 

De resultaten van de afbraakproeven zijn in tabel 8 gegeven. 
Omdat bij analyse na 12 weken bleek dat het gehalte aan minerale olie onder 20mg/kg ds 
bleef en bovendien geen geur meer werd waargenomen, is de monstername voor olie-analyse 

Analyse op olie met GC is gekozen, omdat uit de laboratoriumproeven is gebleken, dat 
hiermee een indicatie wordt verkregen van het gehalte tijdens de VerTech -reactie gevormde 
lichte afbraakprodukten. 

34 



Tabel 8: Resultaten afbraakproeven minerale olie 

Porositeit 

Geur 
(zintuiglijk) 

Oliegehalte 
(mg/kg d.s.) Periode 

open opstel-
ling, laagdikte 

35 cm 

gesloten op-
stelling, laag
dikte 35 en 70 

cm 

Geur 
(zintuiglijk) 

Oliegehalte 
(mg/kg d.s.) 

direct na 
granuleren 

48,5% 48,5% sterk 820 

na 4 weken matig n.b. 

na 12 weken 18,0% 29,7% geen <20 

na 28 weken 3,1% 29,7% geen n.b. 

niet herhaald. Na 28 weken is de laagdikte nogmaals bepaald. 

Uit de resultaten kan worden geconcludeerd dat: 
het afbraakgedrag verloopt volgens de voorspelde kinetiek, dat wil zeggen bepaald door 
zuurstofdiffusie in de korrel; 
de zetting van korrels weinig of niet afhangt van de laaghoogte, zetting treedt vooral op 
in de eerste paar weken, verdere zetting wordt veroorzaakt door neerslag op de korrel-
laag; 
in de afbraakperiode het zuurstoftransport niet wordt belemmerd door zetting, ook niet, 
als de sliblaag niet is afgedekt. 

Als gewerkt wordt met een korreldiameter van ca. 10 mm kan naar verwachting afgezien 
worden van afdekking, omdat aanzienlijke zetting kan worden toegelaten voordat de sliblaag 
is ingeklonken tot een porositeit 13% vereist in de eerste week, de minimum porositeit neemt 
snel af met de tijd (zie figuur 2). Omdat de invloed van de laaghoogte op de zetting klein is, 
is uitgegaan van een laaghoogte van 1 m. Naar verwachting zal in de praktijk blijken, dat 
hogere lagen kunnen worden gebruikt. 
Omdat de afbraakproeven zijn uitgevoerd in de periode februari-mei heeft de gemiddelde 
temperatuur rond het jaargemiddelde gelegen. De bepaalde afbraakperiode wordt daarom als 
uitgangspunt gehanteerd. 

Samengevat zijn de op grond van de onderzoeksresultaten vastgestelde ontwerpcriteria: 

korreldiameter 10 mm 
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dikte sliblaag 1 m, niet afgedekt 
initieel stortgewicht sliblaag 1 030 kg/m3 bij een porositeit van 48,5% 
afbraakperiode 12 weken 
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Procesontwerp grootschalige verwerkingsinstaliatie baggerspecie 

5.1 Uitgangspunten 

Voor de realisering van een grootschalige installatie voor de verwerking van baggerspecie 
wordt uitgegaan van de capaciteit van een enkele VerTech-reactor met de thans maximaal 
geachte buisdiameters. Vervolgens wordt uitgegaan van een 'matig zandige' baggerspecie, 
hetgeen inhoudt een zandfractie van 50 massa-% en een soortelijke massa van de specie van 
1 600 kg/m3. Hiema worden de uitgangspunten opgesomd. 

Hoeveelheid baggerspecie 215 000 situ m3/jaar 
Situ dichtheid 1 600 kg/m3 ' 
Massa baggerspecie 344 000 situ ton/jaar 
Gemiddeld droge-stofgehalte 63 %d.s . 
D.S.-massa baggerspecie 216 720 ton d.s./jaar 
Zandfractie 50 % 
Massa herbruikbaar zand 108 360 ton d.s./jaar 
Fijne fractie (<63 urn) 50 % 
Massa fijne fractie 108 360 ton d.s./jaar 
Aantal bedrijfsuren 7 000 h/jaar 
D.S.-gehalte fijne fractie 20 % d.s. 
Soortelijke massa slurry 1 100 kg/m3 

Gemiddeld debiet 70 m3/h 
Organische stoffractie 17 % van d.s. fijne fractie 
Stikstoffractie 0,7 % van d.s. fijne fractie 
Massa organische stof 18 421 ton/jaar 
Verhouding CZV/o.d.s. 1,8 kg CZV/kg o.d.s. 
Massa CZV 33 158 ton CZV/jaar 

5.2 Beschrijving hoofdonderdelen 

Voorraadtank 

Opslagtijd nodig 
Slibbuffervolume nodig 
Transferpompen (3) 
Versnijders 

Mengtank 

90 
6 300 

70 
2 

h 
m3 

m3/h 
stuks 

Inhoud 
Voorzieningen 

1 000 m3 

intensieve menginrichting 
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Versnijders 

Lokatie 
Doorlaat 

in leiding tussen mengtank en reactorvoedingspompen 
6 mm 

Reactorvoedingspompen 

Aantal 
Type 
Pompcapaciteit 
Formatie 

verdringer/wormpomp 
50 m3/h 
2+2 

N atte-oxydatiereactor 

CZV-reductie 
CZV-reductiecapaciteit 
Benodigde hoeveelheid zuurstof 
Aantal reactoren 
Lengte 
Diameter daalbuis 
Diameter stijgbuis 
Diameter zuurstofbuizen 
Diameter koelmantel 

70 
3 320 
3 500 

1 
1 280 

7 
13 

2% 
14 

kg CZV/h 
kg02/h 

m 
inch 
inch 
inch 
inch 

Hoge-drukgasafscheider 

Hoeveelheid afgas 
Aantal 
Volume 
Diameter 
Max. druk 
Max. temperatuur 

1 250 
2 

17 
1 250 

50 
100 

m3
0/h 

m3 

mm 
bar 
°C 

Reactor effluent koeling 

Type 
Aantal 
Debiet per koeler 
Temperatuur ingang 
Temperatuur uitgang 

F i Iterpersbu ffertank 

Diameter 
Hoogte 
Voorziening 

buizenkoeler 
2 

60 m3/h (gemiddeld) 
70 °C 
30 °C 

8,6 in 

9 m 
overloopgoot 
verdeelinrichting 
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gasafscheiding 
conusbodem 1:7 

Asslurrypompen 

Functie filterpersenvoeding 

Pompcapaciteit (4 stuks) 100 m3/h 

Ontwateringsapparatuur 

Type decanters of membraanfilterpersen Aantal 3 -
D.S.-gehalte residukoek 75 % d.s. 
Hoeveelheid residukoek 125 914 ton/jaar 
Soortelijke massa residukoek 2 070 kg/m3 

Netto volume residukoek 60 828 m3/jaar 

Filtraatpompen 

Lokatie filtraatpu t 
Functie filtraat van filterpersen naar biobuffertank 
Hoeveelheid filtraat 394 078 m3/jaar 
Hoeveelheid te recirculeren 333 250 m3/jaar 
Hoeveelheid effluent 60 828 m3/jaar 
Pompcapaciteit (2 stuks) 90 m3/h 

Biobuffertank 

Volume 1 500 m3 

Drukafvlaktank 

Volume 7 mJ 

Therm ische naverbrander 

Aantal 
Capaciteit 
Samenstelling ruwe afgas 

Katalvtische naverbrander 

Aantal 
Capaciteit 

1 
1 280 

4 
4 
2 

90 

m3,/h 
vol.-% 0 2 

vol.-% CO 
vol.-% N2 

vol.-% C02 

1 
1 280 m3

n/h 
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Voorziening ingebouwde demister 

Koelwatersvsteem 

Ketelcapaciteit 5 MW 
Circulatiepompen 75 m3/h 
Aantal 2 + 1 
Expansievat 

Zuurwassvsteem 

Vers-zuurtankvolume 100 m3 

Gebruikt zuurtanks (2 stuks) 105 m3 (elk) 
Loogtank 40 m3 

Scale-opvangput 200 m3 

Biologische effluentzuivering 

Hydraulische belasting 50 m3/h 
Membraan Bio Reactor (MBR) 

volume denitrificatietank 120 m3 

volume nitrificatietank 200 m3 

recirculatiedebiet 250 m3/h 
Zuurstoftoevoervermogen 750 kg02 /h 

waarvan als zuivere zuurstof 250 kg02 /h 
Capaciteit koeling 2,0 MW 
M em braanopperv lak 450 m2 

Zuurstofsysteem 

Capaciteit 3 590 kg/h (gemiddeld) 
86 ton 02/d 

100 ton 02/d (maximaal) 

Biologische residubehandelina 

Netto volume residukoek 60 828 mVjaar 
Granuleringscapaciteit 20 ton/h 
Bmto volume residukoek 120 000 mVjaar 
Afbraakperiode 12 weken 
Benodigde oppervlakte (netto) 1,4 ha 
Benodigde oppervlakte (bruto) 1,7 ha 
Onderafdichting folie, 

30 cm zand 
Voorzieningen Sprinkler-installatie 

percolatiewaterverzamelsysteem 
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Toelichting Grondslagen 

De baggerspecieverwerkingsinstallatie wordt gekenmerkt door een natte-oxydatiereactor. De 
gemiddelde cyclustijd is 14 dagen, waarvan een dag wordt gebruikt voor de zuurwasproce-
dure en dertien dagen worden gebruikt voor specieverwerking. Daarnaast zijn er voor 
storingen nog 1 000 uren onvoorziene stops gepland. Hierdoor komt de netto verwerkingstijd 
op 7 000 uren per jaar. 

Een opslagtijd van 90 uren is aangehouden, omdat dit een onderbreking gedurende een lang 
weekend is van de aanvoer van baggerspecie. Op de baggerspecieverwerkingsinstallatie is 
een voorraadtank geplaatst met een inhoud van 6 300 m3. De mengtank wordt intensief 
gemengd teneinde slibconcentratieverschillen zoveel mogelijk af te vlakken. Voordat de fijne 
fractie baggerspecie in de mengtank wordt gepompt, wordt het door een eerste versnijder 
gepompt ten behoeve van een verkleining van eventueel aanwezige grove delen. De bagger
specie wordt door een tweede versnijder met een kleinere doorlaatopening gevoerd naar de 
reactorvoedingspompen. 

Vier voedingspompen zijn opgesteld van het type verdringerpomp (wormpomp). Met twee 
pompen kan het gemiddelde debiet worden verzorgd, de overige pompen staat als reserve 
opgesteld en worden ingezet, indien te dunne baggerspecie wordt aangevoerd en het debiet 
moet worden verhoogd. Tevens doen deze pompen dienst bij het afschakelen van de toevoer 
om de reactor te spoelen met een groter debiet. 

De natte oxydatiereactor is van hetzelfde type als toegepast bij de slibverwerking in Apel
doom, zij het dat door het grotere koelvermogen dit systeem groter zal worden gedimensio-
neerd. Overigens zal de lengte van de zuurstofinjectiebuizen variabel zijn om een optimale 
procesvoering mogelijk te maken. De meting van druk en temperatuur zal op continue wijze 
over de voile lengte van de reactor geschieden. 

Het reactoreffluent stroomt onder druk naar de hoge-druk-gasafscheider, wordt vervolgens 
gekoeld tot 30 °C en stroomt dan naar de voedingstank voor de ontwateringsapparatuur. De 
overloop kan worden gepompt naar de buffertank, die geplaatst is voor de biologische 
proceswaterzuivering. De onderloop wordt met slibpompen naar de ontwateringseenheden 
(membraanfilterpersen of decanters) gepompt. Het vrijkomende filtraat/centrifugaat wordt 
met pompen in de buffertank gebracht, die geplaatst is voor de (biologische) proceswaterzui
vering. 

De reactor beschikt over een afgassysteem, bestaande uit drukafvlaktank en katalytische 
naverbrander, voorzien van een demister. Bij de opstart wordt de thermische naverbrander 
gebruikt. De afgassen die vrijkomen in de filterpersvoedingstank worden met een afgascom-
pressor naar de afgasbehandeling gevoerd. De reactor heeft bovendien een koelsysteem, 
bestaande uit een buizenwarmtewisselaar en een koeltoren. Bij het opstarten van de reactor 
wordt gebruik gemaakt van een stoomketel van voldoende capaciteit om het opstartproces zo 
kort mogelijk te laten duren. 

Na de natte oxydatie blijft er een te zuiveren reststroom over, die voornamelijk ammonium 
en lagere vetzuren bevat. In dit rapport is aangenomen, dat de meest adequate manier om 
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deze stroom te zuiveren een membraanbioreactor is. Dit hoogactieve proces is in het kader 
van een STOWA-project uitgetest op de slibverwerkingsinstallatie Sluisjesdijk te Rotterdam 
in beheer bij het zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden. De biologische stabiliteit 
en de belastbaarheid zijn zeer hoog in vergelijking met conventionele systemen, terwijl de 
investerings- en exploitatiekosten geringer zijn. Voorts is het ruimtebeslag aanzienlijk 
geringer en is het resultaat met betrekking tot biologisch moeilijk afbreekbare stoffen beter 
ten gevolge van de inzet van micro-filtratie voor de scheiding van effluent en slib. Slib en 
genoemde componenten worden gerecirculeerd naar de beluchtingseenheid. 
Uiteraard moeten de resultaten van deze proeven voor een vergelijkbare slibsoort worden 
uitgevoerd bij behandeling op praktijkschaal, en worden geverifieerd en eventueel bijgesteld. 

Het zuurstofinjectiesysteem wordt geleverd door een gerenommeerde leverancier van 
industriele gassen. Het zal bestaan uit opslagtanks voor vloeibare zuurstof, drukverhogings-
pompen voor vloeibare zuurstof, een verdampingssysteem voor de zuurstof, meet- en 
veiligheidsvoorzieningen. 

Bij de oxydatiereactie komen ten gevolge van de vorming van sulfaat en de aanwezigheid 
van calcium hoeveelheden onoplosbaar calciumsulfaat en mogelijk andere stoffen die calcium 
bevatten vrij, die zich gedeeltelijk afzetten tegen de reactorwanden. Het is nodig dat deze 
wandvervuiling periodiek wordt verwijderd. Dit gebeurt door rondpompen van een hoeveel
heid verdund salpeterzuur door de reactor bij een bepaalde procestemperatuur. Het met 
calciumsulfaat verzadigde zuur wordt naar de nazuivering gepompt, waar de nitraten volledig 
worden gezuiverd. 

Door de natte-oxydatiereactie wordt warmte gegenereerd, die met het koelwater uit de 
reactor wordt verwijderd. De warmtestroom is evenredig met de CZV-reductie en bedraagt 
totaal 12,5 MW, te verdelen over verliezen in de bodem (4%), uivloeiverliezen op laag 
temperatuurniveau (20%) en benutbare warmte (76%) op een temperatuurniveau van 250 °C. 
Mogelijke opties voor gebruik van de warmte zijn kassen- en woonhuisverwarming, 
produktie van stoom voor elektriciteitsopwekking, aandrijven van een koeleenheid voor de 
condensatie van geproduceerd koolstofdioxydegas. 

Bij een jaarlijkse behandelingscapaciteit van 215 000 m3 in situ baggerspecie komt 125 914 
ton slibkoek vrij. Na granulering ontstaan 120 000 m3 te behandelen korrels. Rekening 
houdend met 20% extra ruimte voor opzetten en afgraven van de sliblaag en een afbraakpe
riode van 12 weken is een oppervlak van 1,7 ha. nodig. Het oppervlak moet worden 
voorzien van bodembeschermende voorzieningen. Gekozen is voor een folieconstructie met 
daarop een laag van 30 cm zand. 

Vereist is, dat de bovenste laag voldoende vochtig blijft. Een Sprinkler-installatie is daarvoor 
aan te brengen. Hemelwater moet worden opgevangen en behandeld in de aerobe waterzuive-
ring. Tenslotte zijn logistieke voorzieningen nodig voor aan- en afvoer en voor het vormen 
van de korrels. 
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Investerings- en exploitatiekostenraming 

6.1 Investeringskostenraming 

De investeringen zijn geraamd aan de hand van de werkelijk gerealiseerde kosten voor de 
slibverwerkingsinstallatie te Apeldoom, geactualiseerd met gegevens voor recente aanbiedin-
gen van vergelijkbare installaties. 

de investeringen beslaan de totale installatie, zoals die beschreven is in hoofdstuk 5. 
afschrijving civiele werken: 30 jaar; 
afschrijving mechanisch, elektrisch, instrumentatie en procesbesturing: 15 jaar; 
afschrijving VerTech-reactor met toebehoren: 20 jaar; 
wijze van afschrijving: annuTtair, 
rente: 7,00% per jaar, 
onderhoud civiele werken: 0,5% van de civiele-werkeninvestering per jaar; 
onderhoud M/E/I/P: 3,0% van de M/E/I/P-investering per jaar; 
onderhoud reactor: 1,0% van 'ondergrondse' investering per jaar; 
in de kostenraming is rekening gehouden met een periode van een half jaar voor het 
maken van het ontwerp en met een bouwtijd van 15 maanden; 
de kosten voor het transport van baggerspecie van de verschillende lokaties naar de 
baggerspecieverwerkingsinstallatie zijn niet in de kostenbegroting meegenomen; 
de kosten voor het scheiden van de baggerspecie in een 'grove' zandfractie en een fijne 
fractie zijn niet meegenomen, bovendien zijn de baten en lasten van de verkoop van 
zand en van het vaste-stofresidu niet meegenomen; 
er zijn geen kosten meegenomen voor het storten van het vaste-stofresidu; 
alle genoemde bedragen zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 
het prijspeil van de investerings- en exploitatiekosten is begin 1995. 

6.2 Investeringskosten 

Mechanisch 

opslag en voorbehandeling 

reactiesysteem (bovengronds) 
effluent separatie, koeling en gasbehandeling 
residu-ontwatering 
biologische proceswaterzuivering 
koelwatersysteem, opstartketel 
zuurwassysteem 
zuurstofsysteem 
Sprinkler-installatie 
granulator en voorraadtank entslib 
intern transport en laadschoppen 
leidingwerk, afsluiters 
elektra, instrumentatie en procesregeling 
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/ 1 900 000, 

/ 800 000, 

/ 2 200 000, 

/ 3 300 000, 

/ 6 000 000. 

/ 1 800 000, 

/ 1 300 000, 

/ 2 500 000, 

/ 100 000, 

/ 350 000, 

/ 800 000. 

/ 2 500 000, 

/ 8 000 000, 



nutsvoorzieningen / 600 000,--
ontwerp en uitvoeringsbegeleiding / 6 900 000,-

Reactorsvsteem (ondergronds) 

boren, mantelbuizen, reactor, instrumentatie, licentie / 21 200 000,--

Civiele werken 

gebouwen, tanks, putten, boorplatform, fundaties, hekwerken, 

infrastructuur, riolering / 6 600 000,--
inrichtingskosten narijpen / 2 550 000,-

Diverse kosten 

- grondaankoop (2,7 ha) / 1 350 000,-
verzekeringspremies 
bouwrente 
legeskosten 
reservedelen 
commissioning 
opstartperiode 
aannemersvergoeding en onvoorzien 

/ 20 200 000,-

TOTALE PROJECTKOSTEN f 90 450 000.-

6.3 Exploitatiekostenbegroting 

Kapitaalslasten 

Voor de berekening van de kapitaalslasten is het eerder weergegeven investeringsbedrag als 
volgt opgedeeld: 

civiel: 10% van de totale som, af te schrijven in 30 jaar. 
mechanisch, elektrisch, instrumentatie en procesregeling: 43% van de totale som, af te 
schrijven in 15 jaar. 
VerTech-reactoren met toebehoren: 23%, af te schrijven in 20 jaar. 
diverse kosten: 24%, af te schrijven in 20 jaar. 

Bij annui'taire afschrijving, zoals bij de overheid gebruikelijk is, en een rentepercentage van 
7,0% verloopt de berekening van de kapitaalslasten als volgt: 
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Civiel : (0,0806) x 0,10 x / 90 450 000,- = / 729 000,- per jr. 

M/E/I/P : (0,1098) x 0,43 x / 90 450 000,- = / 4 271 000,- per jr. 

Reactor : (0,0944) x 0,23 x / 90 450 000,- = / 1 964 000,- per jr. 

Diverse kosten : (0,0944) x 0,24 x / 90 450 000,- = f 2 049 000.- per ir. 

Totaal van berekende kapitaalslasten f 9 013 000.- per jr. 

Betrokken op 108 360 ton droge stof fijne fractie bedragen de kapitaalslasten: 
/ 9 013 000,- / 108 360 = / 83,18 per ton droge stof fijne fractie 

Eenheidsprijzen 

Voor de opzet van de exploitatiebegroting wordt gebruik gemaakt van eenheidsprijzen voor 
benodigde produkten en diensten, welke hieronder in tabel 9 zijn weergegeven. 
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Tabel 9: Eenheidsprijzen 

OMSCHRUVTNG PRUS EENHEID 

Vloeibare zuurstof / 115,00 per ton 

Aardgas: 
< 170.000 m3 

> 170.000 m3 
/ 0,43 
/ 0,22 

per Nm3 

per Nm3 

Elektriciteit: 
Dagvergoeding 
Nachtvergoeding 
Brandstofkosten dag 
Brandstofkosten nacht 
Trafo-vermogen (16 mnd/jr) 

/ 36,90 
/ 13,40 
/ 54,40 
/ 51,29 
/ 11,75 

perMWh 
perMWh 
perMWh 
perMWh 
per kW 

Water / 1,14 per m3 

Salpeterzuur (53%) / 225 , - per ton 

Natrontoog (33%) / 201,50 per ton 

Gedemineraliseerd water / 10,80 per nr' 

Bedieningsman ploegendienst / 74 000,- per manjaar 

Onderhoudsmonteur dagdienst / 60 000,-- per manjaar 

Bedrijfsleider dagdienst / 150 000.- per manjaar 

Assistent bedrijfsleider dagdienst / 85 000,- per manjaar 

Op basis van ervaringen te Apeldoom bij de slibverwerking aldaar zijn de vaste en variabele 
exploitatiekosten berekend. 

Vaste operationele kosten 

De vaste operationele kosten zijn weergegeven in tabel 10. 
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Tabel 10: Vaste operationele kosten 

OMSCHRIJVING AANTAL KOSTEN/JAAR 

Bediening smensen * 17 / 1 258 000,-

Onderhoudsmonteurs* 2 / 120 000, -

Bedrijfsleider* 1 / 150 000,™ 

Assistent bedrijfsleider* 1 / 85 000,-

Storingsdienst / 25 000,-

Technische advisering / 100 000,-

Vaste onderhoudskosten / 345 000,-

Verzekeringen / 207 000,-

Vastrechtkosten nutsvoorzieningen / 235 000,-

Leasekosten zuurstofopslag en - dosering / 75 000 , -

Diverse kosten / 160 000 , -

Totale vaste operationele kosten per jaar / 2 760 000,-

Vaste operationele kosten per ton droge stof 
fijne fractie 

/ 25,47 

Variabele operationele kosten 

De variabele operationele kosten zijn opgebouwd met behulp van ervaringen opgedaan bij de 
slibverwerkingsinstallatie in Apeldoom, aangevuld met berekeningsresultaten uit het ontwerp 
en zijn weergegeven in tabel 11. 
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Tabel 11: Variabele operationele kosten 

Omschrijving Verbruik per 
ton droge stof 

fijn 

Eenheid Kosten per 
ton droge 
stof fijn 

Zuurstof 225 kg/ton ds fijn / 25,87 

Salpeterzuur (53%) 17,8 kg/ton ds fijn / 4,~ 

Natronloog (33%) 19 kg/ton ds fijn / 3,97 

Gedemineraliseerd water 4,8 £/ton ds fijn / 0,06 

Aardgas 7,3 NmVton ds 
fijn 

/ 1,97 

Elektriciteit 159 kWh/ton ds 
fijn 

/ 12,38 

Water 1,9 m3/ton ds fijn / 2,16 

Effluentheffing waterkwaliteitsbeheerder 44 103 v.e./ton ds 
fijn 

/ 2,73 

Transportkosten vaste-stofresidu 1.17 ton/ton ds fijn / 7,56 

Onderhoud (variabel deel) 1,6 % van turn
key som 

/ 9,52 

Kosten per ton droge stof fijne fractie - - / 70,19 

6.4 Samenvatting kosten behandeling fijne fractie van baggerspecie 

Kapitaalslasten 
Vaste operationele kosten 
Variabele operationele kosten 

/ 83,18 per ton droge stof fijne fractie 
/ 25,46 per ton droge stof fijne fractie 
/ 70.19 per ton droge stof fiine fractie 

TOTALE BEHANDELINGSKOSTEN / 178,83 per ton droge stof fijne fractie 
in situ / 56.33 per ton matig zandig sediment 
in situ / 90,13 per m3 matig zandig sediment 

Matig zandig = 50 % van droge stof is zand 
Deze kosten zijn exclusief BTW, exclusief transport naar de verwerkingslokatie, 
exclusief de kosten voor scheiding van zand uit de baggerspecie en exclusief de 
baten/lasten voor zand en vaste-stofresidu. 
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BIJLAGE 1 

ANALYSESTATEN EN 

BEWERKING VAN ANALYSE-

EN MEETGEGEVENS 



RESULTATEN BAGGERSPECIEPROEF 22 FEBRUARI 1995 

Aanmaakdatum: 05-Jul-95 Aarmaaktijd 10:45 

TRANSPORT ONTWATERDE BAGGERSPECIE VAN UTRECHT (POUW) NAAR APELDOORN (SW) 

Eerste Tweede VerschiI Droge Droge Gemiddeld Droge 

weging weging stof I stof II d.s. stof 

kg kg kg X % X kg 

14300 43820 29520 40,62 37,29 38,96 11500 

19200 53060 33860 39,65 37,62 38,64 13082 

14480 50340 35860 40,74 38,58 39,66 14222 
14300 45560 31260 35,85 37,45 36,65 11457 
14480 53240 38760 38,41 39,69 39,05 15136 

19200 55980 36780 38,19 36,94 37,57 13816 

14300 44880 30580 36,38 36,58 36,48 11156 
19200 56100 36900 37,74 38,07 37,91 13987 

14300 45860 31560 41,40 38,05 39,73 12537 

19200 57980 38780 39,88 38,14 39,01 15128 
14300 44620 30320 39,51 38,00 38,76 11751 
19200 56720 37520 38,57 36,02 37,30 13993 

Totaal 411700 38,31 157710 

ANALYSERESULTATEN ALCONTROL 

Tijd Reactor 
monstername input 

h.m X d.s. 

Reactor Reactor 
i nput i nput 
% g.r. g CZV/ 

kg d.s. 

Reactor Tijd Reactor 
input monstername output 

leg CZV/ h.m X d.s. 
kg ods 

Reactor Reactor 
output output 
X g.r. g CZV/ 

kg d.s. 

10:30 
11:00 
11:30 
12:00 
12:30 
13:00 
13:30 
14:00 
14:30 
15:00 
15:30 
16:00 
16:30 
17:00 
17:30 
18:00 
18:30 

20,2 
20,1 
19,9 
19,8 
20,6 
20,2 
20,0 
19,3 
20,3 
20,0 
21.6 
20,2 
20,7 
20,1 
20,8 
20,4 
21,6 

84,0 
83,7 
83,5 
83,2 
83,4 
83,1 
83,1 
83,6 
82.3 
83,3 
83,2 
82,7 
83,4 
83,6 
84,0 
83,8 
83,3 

298 
287 
276 
324 
283 
291 
297 
307 
290 
310 
280 
345 
305 
303 
300 
315 
304 

1,86 
1,76 
1.67 
1.93 
1,70 
1,72 
1,76 
1.87 
1,64 
1,86 
1,67 
1,99 
1,84 
1,85 
1,88 
1.94 
1,82 

11:15 
11:45 
12:15 
12:45 
13:15 
13:45 
14:15 
14:45 
15:15 
15:45 
16:15 
16:45 
17:15 
17:45 
18:15 
18:45 
19:15 

16,0 
17,8 
17,6 
16,5 
16,8 
17,6 
18,0 
17,7 
17,9 
17,5 
17,0 
16,9 
18,2 
17,1 
17,0 
17,5 
17,0 

91,0 
91,6 
93,6 
93,9 
93,1 
93,6 
92,6 
93,3 
93,5 
92,6 
93,3 
91,7 
93,2 
93,1 
93,5 
93,5 
93,1 

145,0 

135,0 
111,0 
106,0 
110,0 

105,0 
95,8 
94,6 
94,4 
99,3 

108,0 
105,0 
105,0 
100,0 
98,9 

95,2 
101,0 

Gemiddelde 20,3 83.4 301 1,81 17,3 93,0 106,4 



BEPALING SOORTELIJKE MASSA 

Soortelijke massa baggerspecie d.s. = 

Gemiddelde soortelijke massa reactor input = 

1720 kg/m3 

1093 kg/m3 

Soortelijke massa geoxydeerde d.s. = 

Gemiddelde soortelijke massa reactor output = 

2070 kg/m3 

1098 kg/m3 

BEREKENINGEN REACTORBEDRIJF 

Tijd CZV- CZV- CZV- Delta d.s.-

input output reductie CZV input 

h.m g/l g/l % g/l g/l 

(T) (T) (T+45 min) (T) 

d.s.- Temp. Zuurstof 

output bodem output 

g/l "C vol-» 

(T*45 min)(T+15 min)(T+30 min 

10:30 
11:00 
11:30 
12:00 
12:30 
13:00 
13:30 
14:00 
14:30 
15:00 
15:30 
16:00 
16:30 
17:00 
17:30 
18:00 
18:30 

65,8 
63.1 
60,0 
70,1 
63,7 
64,3 
64,9 
64,8 
64,3 
67,8 
66,1 
76,2 
69,0 
66,6 
68,2 
70,2 
71,8 

25,5 
26,4 
21.5 
19,2 
20,3 
20,3 
18.9 
18,4 
18,6 
19.1 
20,2 
19,5 
21.0 
18,8 
18.5 
18,3 
18.9 

61,3 
58,1 
64,3 
72,6 
68,2 
68,4 
70,8 
71.6 
71,2 
71.8 
69,5 
74,4 
69,6 
71.8 
72,9 
74,0 
73,7 

40,3 
36,7 
38.6 
50,9 
43,4 
44,0 
46,0 
46,4 
« , 8 
48,7 
45,9 
56,7 
48,0 
47,8 
49,7 
51,9 
52,9 

221 
220 
218 
216 
225 
221 
219 
211 
222 
219 
236 
221 
226 
220 
227 
223 
236 

176 
195 
193 
181 
184 
193 
198 
194 
197 
192 
187 
186 
200 
188 
187 
192 
187 

275,2 
276,8 
270,4 
249,6 
219,2 
259,2 
268,8 
249,6 
273,6 
241,6 
264,0 
270,4 
246,4 
283,2 
283,2 
270,4 
272,0 

0,0 

0,0 
12,0 

20,5 
14,0 

11,0 

5,0 
4,0 
7,0 

13,5 

12,5 

5,0 
0,0 
2,0 

2.0 
4.5 
4.5 

Gemiddelde 66,9 20,2 69,7 46,7 222 190 263,2 



VRACHTBEREKENINGEN OVER REACTOR 

T i j d Debiet CZV-vracht D S.-vrachtCZV-vracht D.S . -vracht Zuurstof 02/CZV 

input input output output input input 
h.m m3/h kg/h kg/h kg/h kg/h kg/h kg/kg 

(T) (T) (T+45 min) (T+15 min) 

07.26 12.5 836 2523 
08.30 21.5 1438 4339 
08.44 26.5 1772 5349 

10.23 75.5 5049 15239 

Subtotaal 69,2 4628 13967 

aanloop m3 kg CZV kg d .s . 

10:30 75,0 4935 16560 1911 13178 3200 0,65 
11:00 70,5 4445 15489 1860 13781 3360 0,76 
11:30 60,0 3602 13051 1287 11597 2835 0,79 
12:00 52,5 3681 11363 1008 9513 2775 0,75 
12:30 54,0 3441 12159 1096 9963 2655 0,77 

13:00 57.0 3662 12586 1157 11017 2580 0,70 
13:30 57,0 3701 12461 1079 11268 2595 0,70 

14:00 57,0 3692 12025 1048 11080 2670 0,72 

14:30 58,5 3764 12981 1086 11500 2805 0,75 

15:00 58,5 3965 12789 1116 11243 2865 0,72 

15:30 58,5 3867 13812 1180 10922 2730 0,71 
16:00 58,5 4456 12917 1140 10857 2565 0,58 
16:30 58,5 4037 13237 1228 11693 2670 0,66 

17:00 58,5 3894 12853 1099 10986 2715 0,70 
17:30 57,0 3888 12959 1052 10642 2670 0,69 
18:00 58,5 4109 13045 1070 11243 2700 0,66 
18:30 54,0 3876 12750 1018 10082 1950 0,50 

Gemiddelde 59,0 3942 13120 1202 11210 2726 0,69 
Totaal proef 475 31571 105143 9709 90241 22195 

I n c l . aanloop 544 36199 119110 kg d s . 
Over in TK102 130 

jgerspecie 

28932 kg d s . ( laag 

s. 

van 30 cm) 

Hoeveelheid ba 

130 

jgerspecie 148042 kg d 

s . ( laag 

s. 

van 30 cm) 

Aangevoerd van Pouw b.v. 157710 kg d s . 
Niet traceerbaar 6.1X 

O.S.-reduct ie rJoor nat te oxydatie 14,2% 

Hoeveelheid na oxydatie b aggerspecie 102229 kg d s. 



ASKOEKONTUATERING 

T i j d D.S. -gehalte 

b i j P302 

h.m X 

09.15 2,7 
09.45 3.3 

10.15 4,5 
10.40 4,1 
11.20 6,1 
11.35 19,0 

11.50 11.4 
12.20 10,6 

14.05 11,0 

18.00 10,5 

18.25 15,1 

Gemiddeld 
Monster genomen: M 

T i j d Pers A T i j d Pers B 

h.m % d.s. h.m X d .s . 

10.15 48,5 11.20 57,2 

12.20 63,6 

12.40 69,4 13.05 73,1 

15.06 69,0 14.25 71,3 

16.25 66,3 15.43 M 70,7 

17.40 69,4 17.05 72,6 

18.53 71,4 18.30 73,5 

20.45 72,2 20.10 73,0 

22.28 71,5 21.20 M 74,8 

02.10 70,9 02.10 M 75,1 

70,0 73,0 

TRANSPORT ONTWATERDE ASKOEK VAN APELDOORN (SW) NAAR WILP (STORTPLAATS DE SLU1NER) 

Eerste Tweede Verschil Gemiddelde Droge 
weging weging droge stof s to f 

kg kg kg X kg 

21800 50760 28960 71,5% 20706 
22280 50740 28460 71,5% 20349 

22480 52180 29700 71,5% 21236 
22480 46700 24220 71,5% 

71,5% 

17317 46700 

111340 

71,5% 

71,5% 79608 

in proefcontai ler c i rca 5000 71,5% 3575 ler c i rca 5000 71,5% 

83183 
in SW-contaim i r s 20876 56,0% 11697 i r s 20876 56,0% 

94880 kg d .s . 
i n TK350 (laag 30 cm) 7620 kg d .s . 30 cm) 

102500 kg d .s . 
Geoxydeerde baggerspecie 102229 kg d .s . 

Restant n i e t traceerbaar -0,3% 



ANALYSERESULTATEN REACTOR INPUT 

Parameter Eenheid 11.00h 13.00h 18.00h Gemiddeld 

CZV g/l 63 64 70 66 
NH4-N mg/kg d.s. 400 550 650 533 
NH4-N mg/l 102 117 128 116 
Kj-N mg/kg d.s. 5000 7300 7200 6500 

Zwavel mg/kg d.s. 14000 17000 16000 15667 

Calcium mg/kg d.s. 25000 29000 27000 27000 

pH - 7,4 7,4 7,5 7,4 

droge stof I massa-% 20,1 20,2 20,4 20,2 

gtoeirest I % van d.s. 83,7 83,1 83,8 83,5 

droge stof II massa-% 23,3 19.5 18,0 20,3 

gloeirest II X van d.s. 83,3 82,9 81,8 82,7 

METALEN 

Arseen mg/kg d.s. 20 25 20 22 
Cadmium mg/kg d.s. 1.0 1.1 1,0 1.0 
Chroom mg/kg d.s. 40 45 45 43 
Koper mg/kg d.s. 110 130 120 120 
Kwik mg/kg d.s. 1,2 1,3 <0,2 0,8 
Lood mg/kg d.s. 230 270 250 250 
Nikkei mg/kg d.s. 25 30 30 28 
Zink mg/kg d.s. 520 610 560 563 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN (GCMS) 

(uitgedrukt in mg/kg d.s. 1 
naftaleen <0,1 <0,1 <0,1 0,0 
anthraceen 0,52 0,75 0,49 0,59 

fenanthreen 1,5 1,8 1.4 1.6 
fluorantheen 4.6 5.4 3,8 4.6 
benzo(a)anth raceen 2.2 2.8 2,0 2.3 
chryseen 2.6 2.9 2,2 2.6 
benzo(a)pyreen 1,9 2.2 1.2 1,8 
benzo(ghi)peryleen 0,34 0,32 0,22 0,29 

benzofluorantheen 3,3 3,7 2.3 3,1 
indeno(123-cd)pyreen 0,47 0,45 0,3 0,4 
acenaftyleen 0,14 0,14 0,12 0,13 

acenaftheen 0,29 0,44 0.31 0,35 

fluoreen 0,20 0,26 0,20 0,22 

pyreen 4.1 4,8 3,6 4.2 
d i benz(ah)ant raceen 0.11 0,12 0,08 0,10 

PAK-totaal mg/kg d.s. 17,43 20,32 13,91 17,22 (10 van VROM) 

mg/kg d.s. 22,27 26,08 18,22 22,19 (16 van EPA) 

MINERALE OLIE (GCMS) 

C12-C36 mg/kg d.s. 3600 3700 3200 3500 

C30-C36 mg/kg d.s. 

C36-C40 mg/kg d.s. 

Totaal mg/kg d.s. 3600 3700 3200 3500 

Humeuze 

steroiden mg/kg d.s. 41 48 <20 30 



ANALYSERESULTATEN REACTOR OUTPUT 

Parameter Eenheid 11.45h 13.45h 18.45h Gemiddeld 

CZV g/i 26 20 18 22 

CZV-filtraat g/i 13,4 13,0 11,6 12,7 

Kj-N mg/kg d.s. 9700 11000 8500 9733 

Kj-N-filtraat mg/l 1300 1300 1200 1267 

NH4-N-filtraat mg/l 730 700 740 723 

Zwavel mg/kg d.s. 19000 21000 19000 19667 

Calcium mg/kg d.s. 31000 33000 30000 31333 

pH - 5,8 5,5 5,9 5,7 

droge stof I massa-% 17,8 17,6 17,5 17,6 

gloeirest I % van d.s. 91,6 93,6 93.5 92,9 

droge stof II massa-% 17,0 13,3 17,3 15,9 

gloeirest II % van d.s. 92,0 92,8 93,5 92,8 

METALEN 

Arseen mg/kg d.s. 25 25 25 25 

Cadmium mg/kg d.s. M 1.1 1.1 1 
Chroom mg/kg d.s. 45 45 55 48 
Koper mg/kg d.s. 130 110 120 120 
Kwik mg/kg d.s. 1,2 1.2 1.1 1 
Lood mg/kg d.s. 300 310 290 300 

Nikkei mg/kg d.s. 35 35 35 35 
Zink mg/kg d.s. 700 730 680 703 

METALEN (filtraat) 

Arseen ug/l 700 95 110 302 
Cadmium ug/l * 20 10 10 
Chroom ug/l 20 * » 7 
Koper ug/l 15 50 40 35 

Kwik ug/l <0,1 <0,1 <0.1 0 
Lood mg/l 20 * <0,01 7 
Nikkei ug/l 65 130 50 82 
Zink ug/l 5100 3900 1100 3367 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE 

(uitgedrukt in mg/kg d.s. 

naftaleen 

anthraceen 

fenanthreen 

fluorantheen 

benzo(a)anth raceen 

chryseen 

benzo(a)pyreen 

benzo(ghi)peryleen 

benzofluorantheen 

indeno(123-cd)pyreen 

acenaftyIeen 

acenaftheen 

fluoreen 

pyreen 

d i benz(ah)ant raceen 

KOOLWATERSTOFFEN TOTAAL (GCMS) 

<0,1 <0,1 <0.1 

0,06 <0,05 <0,05 

0,15 0,05 0,05 

0,22 0,07 <0,05 

0,06 <0,05 <0,05 

0,14 <0,05 <0,05 

<0,05 <0,05 <0,05 

<0,05 <0,05 <0,05 

0,17 <0,05 <0,05 

<0,05 <0,05 <0,05 

<0,1 <0,1 <0.1 

<0,1 <0,1 <0.1 

<0,05 <0,05 <0,05 

0,09 <0,05 <0,05 

<0,05 <0,05 <0,05 



PAK-totaal mg/kg d.s. 0,80 0,12 0,05 0,32 (10 van VROM) 

mg/kg d.s. 0,89 0,12 0,05 0,35 (16 van EPA) 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN FILTRAAT (GCMS) 

(uitgedrukt in ug/l) 

naftaleen 2,1 2.6 3,3 2,7 

anthraceen <0,5 <0,5 <0,5 

fenanthreen <0,5 <0,5 <0,5 

fluorantheen <0,5 <0,5 <0,5 

benzo(a)anthraceen <0,5 <0,5 <0,5 

chryseen <0.5 <0,5 <0,5 

benzo(a)pyreen <0,5 <0,5 <0,5 

benzo(ghi)peryleen <0,5 <0,5 <0,5 

benzofluorantheen <0,5 <0,5 <0,5 

indeno(123-cd)pyreen <0,5 <0,5 <0,5 

acenaftyleen <0,5 <0,5 <0,5 

acenaftheen <0,5 <0,5 <0,5 

fluoreen <0,5 <0,5 <0,5 

pyreen <0,5 <0,5 <0,5 

dibenz(ah)antraceen <0,5 <0,5 <0,5 

PAK-totaal-fil ug/l 2.1 2,6 3,3 2,7 (10 van VROM) 

ug/l 2.1 2,6 3.3 2,7 (16 van EPA) 

MINERALE OLIE (GCMS) 

C10-C34 mg/kg d.s. 1900 1400 930 

C20-C30 mg/kg 

C30-C36 mg/kg 

C36-C40 mg/kg 

Totaal mg/kg d.s. 1900 1400 930 

Humeuze 

steroiden mg/kg d.s. <20 <20 <20 

MINERALE OLIE (GCMS) (fi Itraat) 

C10-C24 ug/l 60000 55000 63000 

C20-C30 ug/l 

C30-C36 ug/l 

C36-C40 ug/l 
Totaal ug/l 60000 55000 63000 

Humeuze 

steroiden ug/l <100 <100 <100 

1410 

1410 

59333 

59333 



ANALYSERESULTATEN ASKOEK 

Parameter Eenheid 15.43h 21.201 02.10h Gemiddeld 

d.s. massa-% 70,8 74 74,8 73,2 

Gloeiverlies % van d.s. 5,7 5,7 

TOC % van d.s. 2,7 2,2 2.0 2,3 

METALEN 

Arseen mg/kg d.s. 25 25 25 25 
Cadmium mg/kg d.s. 9 1,2 1.3 4 

Chroom mg/kg d.s. 35 45 45 42 
Koper mg/kg d.s. 150 120 130 133 
Kwik mg/kg d.s. 1 1,1 1.1 1 

Lood mg/kg d.s. 210 280 290 260 

Nikkei mg/kg d.s. 25 30 30 28 
Zink mg/kg d.s. 610 510 500 540 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN (GCMS) 

(uitgedrukt in mg/kg d.s. > 
naftaleen 0.15 <0,1 <0.1 

anthraceen <0,05 <0,05 <0,05 

fenanthreen 0,28 0,06 <0,05 

fluorantheen 0,4 0,05 <0,05 

benzo(a)anthraceen <0,05 <0,05 <0,05 

chryseen <0,2 <0,05 <0,05 

benzo(a)pyreen <0,05 <0,05 <0,05 

benzo(ghi)peryleen 0,06 <0,05 <0,05 

benzofluorantheen <0,05 <0,05 <0,05 

indeno(123-cd)pyreen 0,08 <0,05 <0,05 

acenaftyIeen <0,1 <0,1 <0,1 

acenaftheen <1.5 <0.1 <o,i 

fluoreen <0,05 <0,05 <0,05 

pyreen 0,24 <0,05 <0,05 

dibenz(ah)ani raceen <0,05 <0.05 <0,05 

PAK-totaal mg/kg d.s. 0,97 0,11 0 0,36 (10 van VROM) 

mg/kg d.s. 1,21 0,11 0 0,44 (16 van EPA) 

MINERALE OLIE 

C10-C20 mg/kg d.s. 420 420 

C20-C30 mg/kg d.s. 440 440 

C30-C36 mg/kg d.s. 150 150 

C36-C40 mg/kg d.s. 30 30 
C10-C34 mg/kg d.s. 1000 640 820 

Totaal mg/kg d.s. 1040 1000 640 893 



ENERGIEBEREKENINGEN 

Uitgangspunten: 
Energie-produktie baggerspecie 
Soortelijke warmte baggerspecie 
Warmteverlies naar formatie 

13 MJ/kg CZV-omgezet 
4,2 MJ/(m3-K) 
0,5 MW 

Tijd Reactie- Koelwater- T-verschil Energie T-verschil Uitvloei 
energie stroom koelwater koelwater reactor reactor 

h.m MW m3/h •C MW °C MW 

(T) [T+30 min) (T+45 min) 

10:30 10,9 49,8 194 11,2 31 2,7 
11:00 9.3 30,3 209 7,4 31 2.5 
11:30 8,4 50,0 191 11,1 31 2.2 
12:00 9,7 41,5 192 9,3 27 1,7 
12:30 8,5 41,0 191 9,1 25 1.6 
13:00 9,0 30,3 200 7,1 23 1,5 
13:30 9.5 35,3 204 8,4 23 1,5 
14:00 9.5 40,3 191 9,0 26 1,7 
14:30 9,7 32,3 210 7,9 25 1,7 
15:00 10,3 37,3 189 8,2 24 1.6 
15:30 9,7 38,8 198 9,0 24 1.6 
16:00 12,0 24.8 218 6.3 21 1.4 
16:30 10.1 28.0 194 6,3 22 1.5 
17:00 10.1 39,5 210 9,7 24 1.6 
17:30 10.2 37,3 212 9,2 23 1.5 
18:00 11.0 41.5 204 9,9 25 1.7 
18:30 10,3 17,5 228 4,7 21 1.3 

Gemiddeld (MW) 9.9 8.5 1.7 
Totaal (GJ) 284 250 51 

PRODUKTIE = UITVLOEI + <OELWATER + /ERLIES FORMATIE 

9,9 • 1.7 8,5 0,5 
BALANS = -0,8 GJ 

-8% 



MASSABALANSBEREKENINGEN 

METALEN INPUT OUTPUT INPUT OUTPUT INPUT OUTPUT 

H.OOh TOTAAL 13.00h TOTAAL 18.00h TOTAAL 

Arseen ug/l 5094 4667 5329 3652 3935 4750 

Cadmium ug/l 255 205 234 161 197 209 
Chroom ug/l 10187 8401 9592 6573 8854 10449 

Koper ug/l 28015 24270 27709 16067 23610 22799 

Kwik ug/l 306 224 277 175 0 209 
Lood ug/l 58578 56009 57550 45279 49188 55097 

Nikkei ug/l 6367 6534 6394 5112 5903 6650 

Zink ug/l 132437 130687 130021 106625 110182 129193 

METALEN gemiddelde rjemiddelde 

INPUT OUTPUT BALANS BALANS 

TOTAAL TOTAAL */- % 

Arseen ug/l 4786 4356 430 9,0% 

Cadmium ug/l 229 192 37 16,2% 

Chroom ug/l 9544 8474 1070 11,2% 

Koper ug/l 26445 21045 5400 20,4% 

Kwik ug/l 194 203 -9 -4,4% 

Lood ug/l 55106 52128 2977 5,4% 

Nikkei ug/l 6221 6099 123 2,0% 

Zink ug/l 124213 122168 2045 1,6% 

METALEN gemiddelde gemiddelde 

OUTPUT OUTPUT 

TOTAAL FILTRAAT 

gemiddelde gemiddelde 

FRACTIE FRACTIE 

VLOEISTOF VAST 

Arseen ug/l 4356 302 6.9% 93,1% 

Cadmium ug/l 192 10 5,2% 94,8% 

Chroom ug/l 8474 7 0,1% 99,9% 

Koper ug/t 21045 35 0,2% 99,8% 

Kwik ug/l 203 0 0,0% 100,0% 

Lood ug/l 52128 7 0,0% 100,0% 

Nikkei ug/l 6099 82 1,3% 98,7% 

Zink ug/l 122168 3367 2,8% 97,2% 

ANORGANICA INPUT OUTPUT INPUT OUTPUT INPUT OUTPUT 

H.OOh TOTAAL 13.00h TOTAAL 18.00h TOTAAL 

Calcium totaal mg/l 6367 5788 7386 6161 6877 5601 

Zwavel totaal mg/l 3566 3547 4330 3921 4075 3547 

Kj-N totaal mg/l 1273 1811 1859 2054 1834 1587 

Kj-N filtraat mg/l 1300 1300 1200 

ANORGANICA gemiddelde gemiddelde gemiddelde 

INPUT OUTPUT BALANS BALANS REDUCTIE 

TOTAAL TOTAAL +/- % % 

Calcium totaal mg/l 6877 5850 1027 14,9% 14,7% 

Zwavel totaal mg/l 3990 3672 318 8,0% 7,6% 

Kj-N totaal mg/l 1655 1817 -162 -9,8% -13,1% 

Kj-N filtraat mg/l 1267 



POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN (GCMS) 

( u i t g e d r u k t i r u g / l ) 

INPUT OUTPUT INPUT OUTPUT INPUT OUTPUT 

11.00ft TOTAAL 13.00h TOTAAL 18.00h TOTAAL 

n a f t a l e e n 0 0 0 0 0 0 

an th raceen 132 11 191 0 125 0 

f enan th reen 382 28 458 9 357 9 

f l u o r a n t h e e n 1172 41 1375 13 968 0 

benzo (a )an th raceen 560 11 713 0 509 0 

ch ryseen 662 26 739 0 560 0 

benzo (a )py reen 484 0 560 0 306 0 

b e n z o ( g h i ) p e r y l e e n 87 0 81 0 56 0 

benzo f Iuo ran theen 840 32 942 0 586 0 

i ndeno (123 -cd )py reen 120 0 115 0 76 0 

a c e n a f t y I e e n 36 0 36 0 31 0 

acena f theen 74 0 112 0 79 0 

f l u o r e e n 51 0 66 0 51 0 

pyreen 1044 17 1222 0 917 0 

d i b e n z ( a h ) a n t r a c e e n 28 0 31 0 20 0 

P A K - t o t a a l u g / l 4439 149 5175 23 3543 9 (10 van V 

u g / l 5672 166 6642 23 4640 9 (16 van E 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN (GCMS) 

(uitgedrukt in ug/l) 

gemiddelde gemiddelde 

INPUT OUTPUT BALANS BALANS 

TOTAAL TOTAAL + / - % 

n a f t a l e e n 0 0 0 

an th raceen 149 4 146 97,5% 

f e n a n t h r e e n 399 16 383 9 6 ,1 % 

f l u o r a n t h e e n 1172 18 1153 98,5% 

benzo (a )an th raceen 594 4 591 99,4% 

chryseen 654 9 645 98,7% 

benzo(a )py reen 450 0 450 100,0% 

b e n z o ( g h i ) p e r y l sen 75 0 75 100,0% 

b e n z o f l u o r a n t h e e n 790 11 779 98,7% 

indeno(123 -cd )py reen 104 0 104 100,0% 

a c e n a f t y I e e n 34 0 34 100,0% 

acena f theen 88 0 88 100,0% 

f l u o r e e n 56 0 56 100,0% 

pyreen 1061 6 1056 99,5% 

d i b e n z ( a h ) a n t r a c e e n 26 0 26 100,0% 

P A K - t o t a a l u g / l 4386 61 4325 98,6%(10 van VROM) 

u g / l 5651 66 5585 98,8%(16 van EPA) 



MINERALE OLIE (GCMS) 

(uitgedrukt in mg/l) 

INPUT OUTPUT INPUT OUTPUT INPUT OUTPUT 

11.00h TOTAAL 13.00h TOTAAL 18.00h TOTAAL 

C10-C36 917 355 942 261 815 174 

MINERALE OLIE (GCMS) 

(uitgedrukt in mg/l) 

INPUT 

TOTAAL 

OUTPUT 

TOTAAL 

BALANS 

+/-

BALANS 

% 

C10-C36 891 

VOLUMEREDUCTIE 

Volume in 1 m3 

Soortelijke massa slurry 1093 kg/m3 

Massa baggerspecieslurry 1093 kg 

D.S.-gehalte 20,3 % d.s. 

Massa baggerspecie 222 kg d.s 

D.S.-reductie 14,6% 

Massa geoxydeerd 190 kg d.s 

D.S.-gehalte askoek 73,2 % d.s. 

Massa koek 260 kg 

Soortelijke massa d.s. 2070 kg/m3 

Volume koek 0,125 m3 

Massareductie 76,3% 

Volumereductie 87,5% 

263 628 70,5% 
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1 Inleiding 

Bij brief van 21 februari 1995 heeft Vertech Treatment Systems opdracht verleend 
aan Grontmij Advies & Techniek bv om een grondmechanisch onderzoek te 
verrichten naar de mogelijke civieltechnische toepassingen van het residu van het 
Vertech-natte-oxydatieproces. 
In het onderhavige rapport wordt verslag gedaan van het laboratoriumonderzoek 
dat op het residu is uitgevoerd om de samenstelling en geotechnische eigenschap
pen van het materiaal vast te stellen. Vervolgens wordt op basis van de resultaten 
van dit onderzoek aangegeven voor welke civieltechnische toepassingen het 
materiaal kan worden aangewend. 

^y Grontmij 



2 Uitgangspunten onderzoek 

In het voorliggende onderzoek worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: 
• het onderzoek heeft uitsluitend betrekking op de geotechnische aspecten 

van het residu. Er wordt dus geen rekening gehouden met de geschikt-
heid voor begroeiing, de eventuele aanwezigheid van bestanddelen die 
het gebruik van het residu om andere dan civieltechnische redenen (qua 
samenstelling of geotechnische eigenschappen) in de weg zou kunnen 
staan etc.; 

• het beschikbaar gestelde onderzoeksmateriaal is afkomstig van de natte 
oxydatie van de fijne fractie van baggerspecie uit het saneringsproject 
Haven van Elburg. De resultaten van het voorliggende onderzoek 
kunnen daarom niet zonder meer van toepassing worden verklaard op 
het residu van specie met een andere herkomst; 

• het voor onderzoek beschikbare materiaal (circa 5 m3) betrof een ge-
mengde hoeveelheid residu die daardoor dermate homogeen van samen
stelling was dat het niet zinvol werd gevonden om hier ten behoeve van 
het laboratoriumonderzoek meerdere monsters uit te nemen. Er is 
daarom slechts een mengmonster genomen. Om deze reden is het aantal 
proeven dat aanvankelijk conform de opdracht zou worden uitgevoerd 
teruggebrachL 

^ Grontmij 



Onderzoeksresultaten 

3.1 Onderzoek samenstel l ing 

Terwille van de classificatie van het materiaal en ter vaststelling van de voor 
sommige toepassingen relevante gegevens over de samenstelling van het residu 
zijn een aantal proeven uitgevoerd. De resultaten van deze proeven zijn weergege
ven in tabel 1. 

Tabel 1: 

Bestanddeel Gehalte Eenheid 

Droge stof 63,9 % 
Fractie <63 um 89,7 % 
Fractie <16 um (afslibbare fractie) 54,2 % 
Lutum (<2 um) 113 % 
Organische stof 4,6 % 
N-Kjeldahl 3,4 mg/l 
Kalk 1,4 % 
Fosfor 3.100 mg/kg 

Op basis van het gemeten lutum- en zandgehalte (fractie >63 u,m) dient het 
materiaal geotechnisch als zwak zandig leem te worden geclassificeerd. 

3.2 Atterbergse grenzen 

De gemeten Atterbergse grenzen van het monster zijn: 
• vloeigrens: 72,8%; 
• uitrolgrens: 36,5%; 
• plasticiteitsindex (IP) 36,3% (= vloeigrens-uitrolgrens). 

De plasticiteitsindex bevindt zich juist beneden de zogeheten A-lijn die in de 
Angelsaksische landen veel wordt gebruikt ter classificatie van grondsoorten. Dit 
houdt in dat het materiaal qua plasticiteit nog juist als leem kan worden aange
merkt. Dit is dus consistent met de geotechnische classificatie uit de vorige 
paragraaf. 

3.3 Proctorproeven 

Mede ter voorbereiding van de samendrukkings- en triaxiaalproeven zijn twee 
eenpunts proctorproeven uitgevoerd ter verdichting van het materiaal (het 
materiaal dient in het werk immers ook te worden verdicht). De resultaten van de 
beide proeven zijn weergegeven in tabel 2. 

£ Grontmij 



Onderzoeksresultaten 

Tabel 2: bepaling eenpunts proctordichtheid 

Parameter Monster Eenheid 
1 2 

Eenpunts proctordichtheid 1062 1061 kg/m3 (droog) 
Aanwezig watergehalte 54,5 54,6 % 

3.4 Samendrukkingsproeven 
Op twee (deel)monsters zijn samendrukkingsproeven uitgevoerd, zie bijlage 1. 
Hierbij is tevens de verticale consolidatiecoefficient gemeten. De belangrijkste 
resultaten van de samendrukkingsproeven zijn weergegeven in tabel 3. 

Tabel 3 : resultaten samendrukkingsproeven 

Monster Volumegewicht 1/Cpl 1/Csl 1/Cp2 1/Cs2 CI a Pg Cv 
nat (-) (-) (-) (-) (-) (-) (kPa) (mVs) 
(kN/m1) X102-

1 16,6 0,0098 0,0034 0,0367 0,0032 42,5 20,3 9 31 
IA 15,6 0,0069 0,0019 0,0469 0,0022 69,6 18,0 11 35 

Het (verdichte) materiaal blijkt redelijk stijf: de samendrukbaarheid is vergelijk
baar met die van vaste klei. De consolidatiecoefficient is relatief hoog. Dit houdt 
in dat het zettingsproces van het residu, dat mede afhankelijk is van de aan te 
brengen laagdikte, redelijk snel verloopt. Indien het materiaal in ophogingen 
wordt gebruikt of anderszins in verticale zin wordt belast, bij voorbeeld door een 
ander (ophoog)materiaal, zal het overgrote deel van de optredende zettingen 
reeds na enige maanden zijn opgetreden. 

3.5 Triaxiaalproeven 
Op twee (deel)monsters zijn triaxiaalproeven (CU consolidated undrained) 
uitgevoerd ter bepaling van de effectieve wrijvingsparameters, zie bijlage 2. De 
wrijvingsparameters c' (cohesie) en <t>' (hoek van inwendige wrijving) zijn weerge
geven in tabel 4. 

Tabel 4: effectieve wrijvingsparameters 

Monster c' * ' 
(kPa) (°) 

1 9 28 
IA 7 28 

Het (verdichte) materiaal residu blijkt over uitgesproken gunstige wrijvingseigen
schappen te beschikken. Als zodanig kan het dan ook zonder meer onder vrij 
talud onder hellingen van 1:2 tot 1:1 (afhankelijk van de taludhoogte en de onder-
grond) worden aangebracht in ophogingen aarden wallen etc. 

£ Grontmij 6 



4 Civieltechnische toepassingen 

Op basis van het uitgevoerde onderzoek kan het volgende worden geconcludeerd 
met betrekking tot de samenstelling en geotechnische eigenschappen van het 
residu: 
• het residu blijkt te kunnen worden geclassificeerd als zwak zandig leem. 

De grondeigenschappen, volumegewicht, sterkte stijfheid en doorlatend
heid zijn na verdichting volstrekt vergelijkbaar met die van natuurlijk 
leem of vaste klei (ongerijpt materiaal); 

• het residu is na adequate verdichting in vergelijking met samendrukbare 
grondsoorten als klei en veen stijf te noemen en is dan ook relatief weinig 
gevoelig voor zetting (samendrukking als gevolg van een bovenbelasting) 
of klink (samendrukking onder eigen gewicht); 

• het residu beschikt na adequate verdichting over uitstekende wrijvingsei
genschappen. Vanwege de, overigens niet door het voorliggende onder
zoek aangetoonde, homogeniteit van het onderzochte materiaal zijn de 
zogeheten karakteristieke wrijvingsparameters, die bij bepaalde stabili-
teitsanalyses worden gebruikt, naar verwachting eveneens uitstekend. 
Karakteristieke wrijvingsparameters zijn veilige waarden die op basis van 
een statistische analyse worden vastgesteld en die met name in negatieve 
zin worden beihvloedt door de spreiding van de wrijvingseigenschappen. 
Vanwege de homogeniteit is de spreiding naar verwachting gering, zodat 
de karakteristieke waarden voor de wrijvingseigenschappen relatief hoog 
zijn. 

Een en ander leidt tot de volgende conclusies ten aanzien van het potentiele 
gebruik van het residu in civieltechnische grondconstructies: 
• het residu komt vrij in platen met een dikte van enige centimeters. Bij 

transport valt het residu uiteen in enige centimeters grote brokken. Het 
materiaal zal voor het overgrote deel van de toepassingen in het werk 
moeten worden verdicht, zoals dit met "normale" klei overigens ook het 
geval is, om voldoende samenhang te verkrijgen en ongewenst grote 
(rest)zettingen als gevolg van klink te voorkomen. Daarnaast dient het 
materiaal in verband met de verwerkbaarheid ook in voldoende mate te 
zijn gerijpt. Er wordt in het navolgende van uitgegaan dat verdichting 
moet worden toegepast. Opgemerkt wordt wel dat het materiaal vanwege 
de wijze waarop dit vrijkomt op zich zeer geschikt is om te rijpen, maar 
de extra bewerkingen en de vereiste ruimte voor opslag maken dat dit 
naar alle waarschijnlijkheid vrijwel nooit economisch aantrekkelijk zal 
zijn. Op de mogelijkheid dan wel wenselijkheid van rijping van het residu 
voor bepaalde toepassingen wordt dan ook niet verder ingegaan; 

• het materiaal kan, althans formeel, niet worden gebruikt in toepassingen 
waar expliciet klei wordt voorgeschreven, want het residu is geen klei 
maar leem. Vanuit functioneel oogpunt bezien behoeft dit wellicht niet 
altijd een beletsel te zijn omdat de meeste eigenschappen van het materi
aal vergelijkbaar zijn met die van vaste klei. Volgens de binnenkort te 
verschijnen "nieuwe" klei-eisen voor taludbekledingen (TAW-rapportage 
"Eisen klei voor dijken") valt het materiaal (vanwege de te geringe 
plasticiteitsindex) in de laagste (erosiebestendigheids)categorie 
(categorie 3), dat wil zeggen dat het materiaal alleen toepasbaar is in 
toplagen met een geringe hydraulische belasting (als gevolg van windgol-
ven en/of stroming); 
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Bijlage 1: Resultaten samendrukkings
proeven 
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Bijlage 2: Resultaten triaxiaalproeven 
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BLAD 1 VAN 3 

TOELICHTING LABORATORIUMPROEVEN 

Opdr.: Z-0657-

Volumiekqewicht en vochtqehalte 

De volumieke gewichten van de grondmonsters worden berekend met behulp van 

het droge en natte gewicht van een standaard volume grond (33,3 cm3). 
Het droge gewicht wordt verkregen nadat het natte standaard volume grond 
gedroogd is gedurende 24 uur in een droogstoof bij een temperatuur van 
105 °C. 
Het gewichtsverlies van het grondmonster ten gevolge van het drogen 
vertegenwoordigt het gewicht aan vocht van het grondmonster. 
Het watergehalte van de grond wordt uitgedrukt in percentages van het droge 
gewicht van de grond. 
Deze test wordt uitgevoerd volgens A.S.T.M. standaard D 2216. Tevens kunnen 
uit deze bepaling het porienvolume en de verzadigingsgraad worden berekend. 

Samendrukkinqsproef 

De proef is uitgevoerd volgens de Nederlandse norm NEN5118. 
Een zijdelings opgesloten monster wordt verticaal belast. Met behulp van een 
meetklokje wordt de zetting gemeten op vastgestelde tijdstippen. Het monster 
wordt tussen 2 poreuze stenen opgesloten, opdat bij een verzadigd 
grondmonster het porienwater kan wegdraineren. Vooral bij minder doorlatende 
grondsoorten speelt dit uitpersen van porienwater een grote rol. In verband 
met de verandering van de viscositeit bij wijziging van temperatuur wordt 
uitgevoerd. De proef is uitgevoerd bij een constante temperatuur van 10°C 
uitgevoerd. De grondtemperatuur dient zoveel mogelijk overeen te komen met 
de temperatuur van de grond in situ. Het monster wordt doorgaans in 
5-trappen belast, waarbij de eerste 2 trappen onder de heersende 
terreinspanning liggen en de overige boven de heersende terreinspanning. 
Vervolgens wordt het monster in twee trappen ontlast. Zo dicht mogelijk bij 
de verwachte toekomstige spanning wordt een Cv bepaling uitgevoerd. Bij 
overgeconsolideerde grondlagen dient het belastingpatroon te worden 
aangepast. 

De resultaten van de proef worden grafisch gepresenteerd volgens de methode 
Keverlingh-Buisman (last-zakking) en volgens de /t-methode (Cv bepaling) van 
Taylor. 

Uit het last-zakkingsdiagram kan de maximum voorbelasting worden bepaald. 
Ook kunnen de samendrukkingsconstanten C, Cp en Cs worden afgeleid uit deze 
diagrammen voor zowel het traject voor- als na de terreinspanning. 

Met behulp van de Vt-methode van D.W. Taylor kan van elke belastingstrap de 
consolidatiecoefficient cv en de verticale doorlatendheid ky worden bepaald. 
In principe wordt de consolidatiecoefficient bepaald bij het aanbrengen van 
de derde belastingstrap. 

Opdr.: Z-0657 
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BLAD 2 VAN 3 
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Triaxaalproeven 

- Geconsolideerde gedraineerde triaxaalproef 

De proef is uitgevoerd volgens de Nederlandse norm NEN5117. 
Deze proef wordt uitgevoerd op representatieve ongeroerde, doorgaans zand-of 
zanderige, monsters. 
Het monster wordt gedroogd en vervolgens op de voet van een triaxaalcel 
ingebouwd. Dit gebeurt in een mal en vervolgens van een rubber membraan 
voorzien. Gronddeeltjes groter dan 5 \ van de diameter van het monster 
worden verwijderd. 
Het monster wordt geprepareerd op een droge dichtheid, die zo dicht mogelijk 
de in het terrein aanwezige dichtheid benadert. 
Nadat het monster volledig is ingebouwd en verzadigd met behulp van een 
verzadigingsdruk wordt het monster geconsolideerd onder een isotrope 
effectieve spanning. 
Om het verzadigen van de monsters, die doorgaans voornamelijk uit zand 
bestaan, te versnellen wordt ook wel doorgespoeld met C02-gas om de lucht te 
verwijderen, waarna vervolgens ontlucht water wordt ingelaten om het C02-gas 
te verdrijven. Hierbij wordt een verzadigingsdruk gebruikt om de nog 
aanwezige gassen op te lossen. 

Na consolidatie wordt het monster belast met een zodanige snelheid dat er 
geen wateroverspanning kan ontstaan. Tijdens dit belasten wordt het porien
water gedraineerd en wordt de volumeverandering gemeten. De celdruk wordt 
tijdens het belasten constant gehouden. 
In het algemeen bestaat deze proef uit 3 trappen, elk bij een andere steun-
druk. 
De beschreven methode wordt ook wel "meertrapstechniek" genoemd, aangezien 
op een monster meerdere belastingstrappen, elk onder een andere 
consolidatiespanning, worden aangebracht. Daarnaast bestaat nog de zgn. 
"eentrapstechniek" waarbij eveneens meerdere trappen worden uitgevoerd, maar 
bij elke trap een nieuw monster wordt gebruikt. 

— I n t e r p r e t a t i e r e s u l t a t e n t r i a x a a l p r o e v e n 

De basis-meetresultaten van de triaxaalproeven zijn aangegeven op de 
spannings-rek en waterspannings-rek relaties. 
Ter bepaling van de hoek van de inwendige wrijving en de cohesie worden deze 
meetgegevens verwerkt in de vorm van spanningspaddiagrammen. De <p' en C -
waarden worden vermeld afhankelijk van de opgetreden vervorming. Hierdoor 
kan in berekeningen behalve een sterktecriterium tevens een 
vervormingscriterium tot uiting worden gebracht. 

Voor cohesieve gronden echter zal, afhankelijk van het berekeningsmodel, een 
vervormingscriterium moeten worden vastgesteld aan de hand waarvan de te 
hanteren <p' en c'-waarden worden bepaald. 

Deze methode kan ook voor cohesieloze grondsoorten worden gevolgd, indien 
uit de proefresultaten blijkt, dat het bezwijkstadium pas wordt bereikt bij 

Opdr.: Z-0657 
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Opdr. Z-0657 
vervormingen van meer dan 3 a 4 %. 
Ervaring speelt hierbij een belangrijke rol. Op basis van de huidige kennis 
en inzichten zal bijvoorbeeld voor damwandberekeningen voor cohesieve 
grondsoorten een cp'-waarde behorende bij een rek van 1 a 2 % een reele 
waarde kunnen vormen. De keuze van de cp'—waarde is mede afhankelijk van de 
berekeningsmethode van de damwanden. Indien elastoplastische vervormingen 
worden gehanteerd kan doorgaans een enigszins hogere cp'-waarde worden 
toegepast dan bij een methode waarin niet met de plasticiteit van de grond 
wordt gerekend. 

Opdr.: Z-0657 
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