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De terugwinning van zware metalen uit
metaalhydroxide slibstoffen
Lezinggehouden voorde 17evakantiecursusinbehandelingvanafvalwater; Technische Hogeschool,Delft 13-14mei1982

interesse in de zuiveringstechniek zal overblijven. Dit istoch wel het geval.
Met name fysisch-chemische zuiveringstechnieken blijven van groot belang en
nieuwe ontwikkelingen op dit gebied worden
nauwlettend gevolgdofsomseenenkele keer
geïnitieerd. Deze technieken vormen echter
een integraal onderdeel van de chemische
procesengineering en geen geïsoleerde tak
van de milieutechniek.
Ook bij de technologie blijven een aantal
speciale aspecten interessant, zoals:
—de biologische oxydatie van sulfide en
zwavelkoolstof;
—nitrificatie en dénitrificatie in geconcentreerde deelstromen;
—biologische oxydatie van gechloreerde
verbindingen en andere moeilijk afbreekbare
stoffen door speciale bacteriecultures;
—biogasvorming uit daartoe geschikte deelstromen met geïmmobiliseerde bacteriën als
een goedkoper alternatief voor het actief
slibproces.
Conclusies
Vanuit de chemische industrie kunnen we de
toekomst voor hetmilieurelatief optimistisch
tegemoetzien omdat voorkomen altijd beter
isdan genezen. De totale inspanningvoorhet
milieu isverschoven van een directe aanpak
met technische maatregelen (milieutechniek)
naar een milieubewuste technologie en een
ecologische risicobeoordeling.
Zeer veel aandacht wordt gegeven aan milieu
en veiligheid in het administratieve vlak van
vergunningen en discussies met de overheid.
De economische teruggang heeft duidelijk
tot gevolg dat zichweinig nieuwe processen
aandienen. Wat er nog komt zalechter veel
strenger dan voorheen getoetst zijn op
milieuaspecten. Diezelfde economische
teruggang noopt ook tot onderzoek naar
goedkopere alternatieven voor zuivering van
afvalstromen, die desondanks zullen blijven
bestaan. Naar onze mening bestaat er nl.wel
een schonere technologie maar geen schone
technologie.
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1. Inleiding
De afvalstromen van galvano's en andere
metaaloppervlak bewerkende bedrijven
bevatten tal van zware metalen.
Teneinde te voorkomen dat deze stromen
direct in het oppervlaktewater komen of
via het riool in een rioolwaterzuiveringsinstallatie belanden, worden zij veelal in
een zg. ONO installatie behandeld d.w.z.
'ontgift (O), geneutraliseerd (N) en ontwaterd (O)'.
De ontgifting kan een oxydatieve vernietiging van cyanide inhouden maar, in andere
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gevallen, ook bijv. de reductie van chromaat tot chroom III.
De neutralisatie wordt in het algemeen met
natriumhydroxide, soda of kalk uitgevoerd,
waarbij de zware metalen voornamelijk als
metaalhydroxiden neerslaan.
De ontwatering van het verkregen zeer
waterrijke neerslag wordt meestal met een
filterpers uitgevoerd.
De verkregen filterkoek - het metaalhydroxide slib - bevat dan nog ca. 70 %
water. De samenstelling van dit slib is
ingewikkeld. Het bevat behalve zware
metalen als chroom, nikkel, mangaan,
kobalt, koper, zink, cadmium en lood,
vrijwel altijd veel ijzer, maar daarnaast ook
natrium, calcium, aluminium, silicaten,
fosfaten, sulfaten en organische verbindingen.
Een metaalhydroxide slibstof is een
chemische afvalstof, die onder de Wet op
de chemische afvalstoffen (WCA) valt. Dit
betekent dat het uiterst moeilijk is voor een
bedrijf dit slib op een verantwoorde wijze
af te voeren.
Vaak is afvoer naar een 'Sonderdeponie'
in Duitsland de enige oplossing. Uiteraard
brengt dit hoge kosten met zich mee.
Een voor de hand liggende methode om
dit afval te verwerken is de terugwinning
van de zware metalen. Sommige slibben
hebben zelfs een hoger gehalte aan zware
metalen dan de ertsen waaruit die zware
metalen gewonnen worden. Dit geldt met
name voor koper.

De voor de terugwinning te kiezen werkwijze zal echter sterk afhangen van het
doel dat met die terugwinning wordt
beoogd. Stelt men als doel schaarse, dure
metalen terug te winnen dan zal men
economische criteria kunnen en willen
hanteren. De opbrengst van de teruggewonnen metalen zal dan kunnen opwegen
tegen de terugwinningskosten.
Beoogt men echter het milieuprobleem op
te lossen, dan dienen alle schadelijke
bestanddelen verwerkt te worden tot
nuttige produkten.
Het is duidelijk dat er een spanningsveld
tussen beide criteria bestaat. Terugwinning
van waardevolle bestanddelen alléén maakt
het restant minder aantrekkelijk voor verwerking. De krenten zijn uit de pap
gehaald.
Bij het proces dat hierna behandeld zal
worden is er vanuitgegaan dat het slib
totaal verwerkt moet worden. De overblijvende vaste rest moet klein zijn en
zonder meer aan de WCA normen voldoen.
Dit is een rigoreuze eis, die grote problemen schept ten aanzien van de procesvoering.
Er zijn trouwens nog een aantal problemen
die het moeilijk maken om een algemeen
toepasbaar proces te ontwikkelen.
De slibstoffen worden geografisch verspreid
in sterk uiteenlopende hoeveelheden
(0,2 -200 ton per jaar) geproduceerd. De
samenstelling van de slibstoffen is ingewikkeld en variabel naar plaats van herkomst en in de tijd. De aanwezige verontreinigingen zijn vaak ook nog storend
bij het scheidingsproces.
Om processtoringen te voorkomen zal het
in de eerste plaats nodig zijn om de in
de oplossing voorkomende zware metalen
in een eenduidige vorm te brengen.
Daarom is bij het hierna beschreven proces
gebruik gemaakt van een nogal extreem
milieu voor de scheiding t.w. 6M zoutzuur.
Dit milieu levert de volgende voordelen op:
a. De zware metalen worden snel en
volledig in oplossing gebracht. De vaste
rest is klein en kan door het grote H +
aanbod slechts weinig zware metaal-ionen
adsorberen. Deze rest kan na uitwassen
gemakkelijk aan de WCA normen voldoen.
b. De complexvorming van de metalen
met de in het slib aanwezige anionen zoals
fosfaat, gluconaat e.d. wordt onderdrukt
door de hoge H + en Cl" concentratie.
c. Een groot aantal van de aanwezige
zware metalen geeft chloride complexen,
die in één proceseenheid gescheiden kunnen
worden.
d. Het benodigde zoutzuur is slechts een
hulpstroom die door destillatie gemakkelijk
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kernsplijtingsprodukten [2]. Aangetoond
werd dat deze methode ook bruikbaar is
bij een zeer hoge beladingsgraad (75 %)
van de ionenwisselaar, waardoor ook toepassingen op grotere schaal binnen bereik
komen.

binnen het proces geregenereerd kan
worden.
2. Principe van het scheidingsproces
Het scheidingsproces berust op de vorming
van chloridecomplexen van twee waardige
en drie waardige kationen van zware
metalen volgens de algemene evenwichtsvergelijkingen.
M 2+ +

3c r

:MC13

M3+ + 4 Cl"

:MCL

Deze anioncomplexen kunnen worden gebonden aan een anionenuitwisselaar, bij
voorkeur een sterk basische anionenuitwisselaar in de chloride vorm. Door de
binding van deze chloride complexen aan
de ionenwisselaar en door de hoge chloride
concentratie worden de evenwichten (1)
en (2) extreem naar rechts verschoven.
Omgekeerd kunnen deze evenwichten weer
naar links verschoven worden door de
chlorideconcentratie te verlagen. Aangezien
de stabiliteitsconstanten van de metaalchloride complexen nogal verschillen, is het
mogelijk om door een stapsgewijze verlaging van de chloride concentratie, de
metalen na elkaar van de ionenwisselaar
los te maken. Praktisch wordt het binden
van de metalen aan- en het weer elueren
van de ionenwisselaar in een kolomproces
uitgevoerd.
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waarin d de afstand is die een metaal in
de kolom aflegt indien een volume V
door de kolom (met dwarsdoorsnede A)
gevoerd wordt. In verg. (4) is i de fractie
vrij volume in de kolom ( = volume tussen
de ionenwisselaar deeltjes) en D v is de
volume distributie coëfficiënt*.
Met behulp van verg. (4) kan E bepaald
worden uit evenwichtsexperimenten. Bij
een metaal dat niet gebonden wordt, is
1

Praktisch betekent dit dat een een niet
gebonden metaal na op de kolom gebracht
te zijn, na het doorvoeren van het vrije
volume weer uit de kolom treedt.
Gemakkelijk kan worden berekend dat
indien E = 1het metaal na 2,5 x het vrije
volume weer uit de kolom komt, bij
E = 0,1 na 25 x het vrije volume. Een
nadere beschouwing van afb. 1leert dat in
5 à 6 M HCl, Zn en Cd (sterk) en lood,
koper, kobalt vrij sterk gebonden worden.
Chroom, nikkel en mangaan worden vrijwel
niet gebonden en komen gezamenlijk in de
eerste fractie terecht.
Na binding kunnen kobalt, resp. koper,
lood, zink en cadmium selectief geëlueerd
worden met resp. 4M; 2,5M; 0,2M; 0,02M
HCl en water.
Tot dusver werd ijzer III opzettelijk buiten
beschouwing gelaten. Ook ijzer III geeft

, Cu11

1
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Afb. 1 - De elutieconstanten E als functie van de
chlorideconcentratie voor Dowex 1x8.
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In afb. 1zijn de elutieconstanten van een
aantal veel voorkomende zware metalen
gegeven als functie van de chloride concentratie voor Dowex 1.
De elutieconstante is een dimensieloze
grootheid gedefinieerd als

Deze scheiding over een anionenuitwisselaarkolom is voor analytische doeleinden
door Kraus en Moore [1] beschreven en is
ook reeds toegepast voor de scheiding van

y(

oplosvat

3. De binding en selectieve elutie
van de metalen
(1)
(2)

.,-TT

SLIB HCl

i
Indien i = 0,4 is dus E = 2,5 zoals voor
Ni in afb. 1.

* De volume distributie coëfficiënt is het aantal
grammen metaal per cm3 bedvolume ionenwisselaar gedeeld door het aantal grammen
metaal per cm3 oplossing.

anionuitwisselaar

Cd
Cr/Ni

Cu
Zn

Afb. 2 - Processchema - TNO proces.

een anioncomplex met chloride en kan aan
de anionenuitwisselaar gebonden worden.
Ilzer III komt echter meestal in zo'n hoog
gehalte voor dat het een groot deel van de
capaciteit van de (dure) anionenuitwisselaar
in beslag zou nemen. Daarom wordt in het
ontwikkelde proces ijzer vooraf uit de
oplossing verwijderd door extractie.
4. De verwijdering van ijzer III
IJzer III kan vanuit een sterk zure chloride
oplossing (4M H+ en 6 tot 8 M Cl) voor
99 % geëxtraheerd worden met methylisobutyl-keton (m.i.b.k.).
Het ijzer lost in de m.i.b.k. fase op als
HFeCl 4 complex en kan als ijzerchloride
teruggewonnen worden door de m.i.b.k.
oplossing te extraheren met water.
5. Het proces
In afb. 2 is een proces-schema weergegeven.
Dit proces is thans met financiële steun
van het Ministerie van Volksgezondheid
en Milieuhygiëne op een aantal zeer verschillende metaalhydroxide-slibstoffen op
kg schaal en op 100kg schaal beproefd.
Het proces wordt ladingsgewijs uitgevoerd.
Het slib wordt in een oplosvat opgelost in
zoutzuur dat ten dele verkregen wordt
door de terugwinning binnen het proces
en voor een ander deel door toevoeren van
zoutzuurgas.
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De verkregen slurry wordt gefilterd. Het
onoplosbare deel wordt gewassen en kan
daarna gedumpt worden. De wasstroom
wordt uiteraard teruggevoerd naar het
oplosvat.
De verkregen oplossing wordt daarna geëxtraheerd met methylisobutylketon, hiertoe
is één extractiestap voldoende.
Het ijzer wordt weer naar water teruggevoerd door een eenstaps extractie van de
m.i.b.k. oplossing met water.
De ontijzerde oplossing wordt daarna over
de anionuitwisselaar gevoerd.
De kolom kan belast worden tot ongeveer
120kg gebonden metaal per ton anionenuitwisselaar.
De elutie verloopt zoals reeds onder 3.
in principe is aangegeven. Uit de metaalchloride fracties wordt zoutzuur door
destillatie teruggewonnen.
Gebleken is dat de scheiding goed verloopt
met uitzondering van lood dat zich soms
over meerdere metaalfracties verdeelt. Het
is daarom nodig om in een aantal gevallen
via een eindbewerking lood uit deze
fracties te verwijderen bijv. door precipitatie
als sulfaat.
Chroom en nikkel vormen een apart
probleem. Deze metalen worden niet gebonden aan de anionenwisselaar en lopen
dus samen met alle overige niet gebonden
stoffen (onvertraagd) door de anionenuitwisselaar.
Voor deze fractie werd een werkwijze ontwikkeld waarbij het chroom tot chromaat
geoxideerd wordt. Hierna kan het chromaat
weer aan een anionenuitwisselaar gebonden
worden en op deze wijze van nikkel gescheiden worden.
In verband met eventuele octrooi-eerbaarheid zal deze scheiding niet verder in detail
weergegeven worden.

In dat geval zal het proces aanzienlijk
duurder zijn dan afvoer naar Duitsland.
De vermindering van de geschatte hoeveel-

De Studiegroep 'Benelux Middengebied', in
de wandeling de Hasseltse Studiegroep
Netto kosten/ Netto kosten/
genaamd, heeft een rapport 'Naar een
ton bij opton bij opgrensoverschrijdend milieubeleid'
Schaal
Investering brengst 70% brengst50%
t/jaar in 10° gulden handelswaarde handelswaarde gepubliceerd.
Naar het oordeel van de Studiegroep maakt
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de zorg voor het milieu een eendrachtige
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samenwerking tussen nationale, regionale en
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234
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131
lokale overheden aan weerszijden van de
grens noodzakelijk. Voor het tot stand
komen van dergelijke initiatieven isnog
heden geproduceerd hydroxide slib wordt
slechts een beperkt aantal concrete
in belangrijke mate veroorzaakt door ontinitiatieven ontplooid, aldus de Hasseltse
wikkelingen bij de bedrijven om de hoeStudiegroep.
veelheden slib te verminderen.
Zo bestaan tussen België en Nederland
slechtstweeovereenkomsten met betrekking
7. Conclusies
tot grensoverschrijdende watervervuiling, de
overeenkomst Kanaal Gent-Terneuzen
De terugwinning van zware metalen uit
( 1960) en de Schelde-Rijnverbindingsmetaalhydroxide slibstoffen op zodanige
overeenkomst
(1963).'Inzowelde Belgische
wijze dat een stortbare rest overblijft lijkt
als de Nederlandse wetgeving wordt slechts
technisch haalbaar.
incidenteel aandacht besteed aan grensGezien het betrekkelijk lage aanbod van
overschrijdende aspecten', aldus de
deze slibben in Nederland zullen de verStudiegroep.
werkingskosten vermoedelijk te hoog zijn.
De Hasseltse Studiegroep isvan mening dat
Indien het proces in Europees verband zou
een
grensoverschrijdende milieubeleid aankunnen worden toegepast, zou het aanbod
sluiting moet vinden bij de 'European
aan slib zeker groot genoeg zijn om tot
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zeer lage verwerkingskosten te komen.
between Territorial of Authorities' van de
Raad van Europa. Deze geeft een kader aan
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6. Economische evaluatie van het proces
In tabel I is een economische evaluatie
van het proces weergegeven.
Bij deze evaluatie is uitgegaan van een
50 % warmteterugwinning bij de destillatie
van zoutzuur.
Verder is er vanuitgegaan dat de lokatie
van de verwerkingsfabriek zodanig is dat
zoutzuurgas voorhanden is.
Uit de tabel blijkt dat de verwerkingskosten sterk afhangen van de schaal,
waarop het proces kan worden toegepast
m.a.w. van het aanbod van metaalhydroxide
slibstoffen.
Dit aanbod werd bij het begin van het
onderzoek voor Nederland geschat op
ca. 10.000 ton per jaar.
Thans wordt geschat dat in Nederland niet
meer dan 2500 ton per jaar aangeboden
zal worden.

Studiegroep Beneluxmiddengebied bepleitinitiatief van
provinciestot samenwerking
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De Studiegroep komt onder meer met de
volgende concrete aanbeveling:
Op het terrein van de oppervlaktewaterverontreiniging zou er een directe samenwerkingmoeten komen tussenhet Rijk ende
provincies aan Nederlandse kant en de
Vlaamse deelregering samen met de Vlaamse
waterzuiveringsmaatschappij aan Belgische
zijde. Vanuit de Nederlandse provincies
zouden hiertoe initiatieven moeten worden
ontplooid.
De 'Hasseltse Studiegroep',diein 1960werd
opgericht stelt zich ten doel actuele
ontwikkelingen en knelpunten te signaleren
die zich voordoen tussen Nederland en
België. De studiegroep isgemengd samengesteld uit onder meer Nederlandse en
Belgische wetenschappers en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven.
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