Verwijdering vanzwaremetalen uitRotterdams havenslib

Inleiding
• Probleemstelling
Om de vaarwegen en de havens in het
benedenrivierengebied op dejuiste diepte te
houden wordt jaarlijks ca. 20 miljoen m 3 slib
opgebaggerd in opdracht van de gemeente
Rotterdam en Rijkswaterstaat.
Een gedeelte van het havenslib is dermate
verontreinigd dat storten vanhetslibernstige
milieuhygiënische problemen met zich meebrengt. De verontreinigingen in het slib
worden ingedeeld in drie categorieën:
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A. Zware metalen
B. Organochloorverbindingen
C. Olie.
Vrijwel al het slib uit het oostelijk rivierengebied (ca. 5miljoen m3) ismatig tot ernstig
verontreinigd met zware metalen. Deze
metalen zijn afkomstig van menselijke
activiteiten (industrie, mijnbouw) in het
stroomgebied van de Rijn. Uit milieuhygiënisch oogpunt ishet niet verantwoord
het slib in zee te dumpen. Storten op land
wordt steeds moeilijker vanwege het grote
ruimtebeslag en het feit dat het slib niet te
gebruiken isvoor landbouwdoeleinden. Een
klein gedeelte van het havenslibisbovendien
ernstig verontreinigd met olie en organochloorverbindingen, zoals pesticiden, als
gevolg van lokale industriële lozingen in het
Europoortgebied. Voor dit slibmoet een
aparte oplossing gevonden worden. Er wordt
gedacht aan het indammen van een gedeelte
van de desbetreffende haven, zodat een
kunstmatig depot ontstaat.
Als voorlopige oplossing van het probleem
van de grote hoeveelheid met zware metalen
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verontreinigd slib uit het rivierengebied ten
oosten van Rotterdam staat het zogenaamde
'slufterplan' op dit moment het meest in de
belangstelling. In dit plan wordt voorgesteld
een kunstmatig schiereiland aan de Maasvlakte te bouwen. Het schiereiland bestaat
uit een ringvormige dijk vanzand; het terrein
binnen dedijk wordt opgevuld met havenslib.
De capaciteit van dit depot zou toereikend
zijn voor ca. 25 jaar.
Uiteraard zijn er ook andere oplossingen
denkbaar voor het havenslibprobleem.
Een fundamenteel andere aanpak is bijvoorbeeld het ontwikkelen van een reinigingsproces. Alsmen er in zou slagen de zware
metalen uit het slib te verwijderen, dan kan
het meeste slibzonder bezwaar in zee gestort
worden of aangewend worden voor landbouwdoeleinden.
Binnen de afdeling Scheikundige Technologie van de Technische Hogeschool in Delft
hebben drie studenten in het kader van hun
afstudeeropdracht zich gedurende een jaar
beziggehouden met het ontwikkelen van een
proces voor de verwijdering van zware
metalen uit havenslib. Dit artikel geeft een
overzicht van de resultaten van dit verkennend onderzoek [lit.9].
• Binding van zware metalen aanslib
De samenstelling vanrivierslibvarieert sterk.
Globaal kan men echter de volgende
bestanddelen in het slib onderscheiden:
—klei: fijne bestanddelen, bestaande uit AIMg - silicaten;
—zand: grovere bestanddelen, die bestaan
uit fysisch en chemisch vrijwel inerte
silicaten;
—organisch materiaal: grotere bestanddelen
als blaadjes en takjes, maar ook zeer fijn
materiaal van biologische oorsprong;
—kalk: voornamelijk carbonaten van
calcium en magnesium; de kalk bepaalt de
pH van het slib (pH = 7,6) en verleent aan
het slib een grote buffercapaciteit.
Het slib iseen suspensie van deze stoffen in
water. De in het algemeen kleine deeltjes
(50% < 16/urn)verbinden zich tot grotere
slibvlokken van uiteenlopende grootte en
samenstelling.
Een noodzakelijke stap in een proces om
zware metalen uit slibte verwijderen ishet
verbreken van de metaalverbindingen aan
het slib, d.w.z. het mobiliseren van de zware
metalen. Hiervoor iskennis omtrent de
soorten bindingen van belang. In principe
bestaan ervelemanieren waaropmetalen aan
slib gebonden kunnen zijn:
—in de ionvorm, opgelost in het poriënwater;
—als oplosbaar complex (Cl - , HC0 3 ~,
O H , NH 3 );
—fysisch geadsorbeerd aan anorganisch
(klei, oxyden. hydroxyden, carbonaten) of
organisch (macromoleculen) materiaal;
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—gebonden aan organisch materiaal of aan
de anorganische groepen van grote
organische (macro-)moleculen;
—geprecipiteerd als 'onoplosbaar' zout
(hydroxyden. oxyden, sulfiden, carbonaten
en fosfaten);
—of ingebouwd in kristalroosters van kleimineralen.
Er bestaat eigenlijk geen goede methode om
te bepalen in welke mate een metaal op een
bepaalde manier gebonden isaan slib. De
meest gebruikte methode, de 'chemische
fractionering', isafkomstig uit de ertstechnologie en bodemkunde [lit. 1,2, 3],
Hierbij wordt het monster achtereenvolgens
uitgeloogd met een aantal reagentia, waarbij
er een verband verondersteld wordt tussen
een uitloogstap en een fractie metalen
die op een bepaalde manier gebonden is.
Veel toegepaste reagentia zijn ammoniumacetaat (voorde 'uitwisselbare' fractie
metalen), hydroxylamine (de 'reduceerbare'
fractie) en waterstofperoxyde (de 'oxydeerbare' fractie).
Helaas ishet onwaarschijnlijk dat een
dergelijke methode voor slib tot zinvolle
informatie over de metaalbinding leidt. Slib
bestaat grotendeels uit zeer kleine deeltjes,
waardoor het specifiek oppervlak ervan zeer
groot is.Hierdoor kan bijelke uitloogstap
een gedeelte van de gemobiliseerde metalen
opnieuw aan het slib adsorberen
('readsorptie'). Ditzalmet nameoptreden als
het systeem verdund wordt met water. Deze
methode isreeds enkele malen bekritiseerd
[lit. 4, 5].Wel ishet mogelijk d.m.v. de
uitloogprocedures enkele chemicaliën te
kiezen die wellicht bruikbaar kunnen zijn
voor een zuiveringsmethode. In dit onderzoek isdan ook aandacht besteed aan de
mogelijkheden van uitloging door het
gebruik van zuren en zouten.
• Uitgangspunten voor een zuiveringsproces
Een proces voor de verwijdering van zware
metalen uit slibbestaat in principe uit twee
stappen:
stap 1. mobilisatie van de metalen uit het
slib naar de waterfase;
stap 2. afscheiding van de gemobiliseerde
metalen.
stap 1. De mobilisatie van de metalen kan
bereikt worden door het slib in contact te
brengen met bepaalde chemicaliën. In
principe komen daarvoor in aanmerking
zuren, zoutoplossingen ofsommigezeer sterk
legerende verbindingen.
stap 2. De tweede stapkan optwee manieren
worden bewerkstelligd:
2.a. door een scheiding van de (vaste)
slibdeeltjes en de waterfase met daarin de
gemobiliseerde metalen;
2.b. door, na binding van de gemobiliseerde
metalen aan een hulpfase, een scheiding van
de slibsuspensie en de hulpfase.
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ad 2.a. Een gedeeltelijke scheiding tussen
vloeistof en vaste stof ismogelijk door
bezinking en indikking. Deze scheiding is
bijzonder lastig, omdat slibtot slechts
3 0 - 5 0 % vaste stof indikt, zodat ingedikt slib
nogvoor 50-70% uitvloeistofbestaat [lit. 9].
Om deze vloeistof te verdringen iseen
wasproces nodig, waarbij uiteindelijk verdunning van het spoelmiddel optreedt, zodat
readsorptie van de metalen optreedt.
ad 2.b. Voor deze methode iseen hulpstof
nodig. Als hulpfase om de metalen te binden
komen in aanmerking een organisch oplosmiddel of een selectieve ionenwisselaar.
Hierdoor wordt de lastige slibwaterscheiding
omzeild. Bovendien kan,aannemende dat de
metalen via evenwichten aan het slib
gebonden zijn, met minder chemicaliën voor
de mobilisatie volstaan worden. Dit kan
omdat de hulpfase dan de metalen uit de
waterfase verwijdert, zodat het evenwicht
tussen het slib en de waterfase verschuift.
Hierdoor kan meer metaal verwijderd
worden.
Het onderzoek heeft zich in eerste instantie
op de mobilisatie van de metalen naar de
waterfase gericht (met zuren en zouten).
Vervolgens zijn de mogelijkheden van een
hulpfase bekeken, waarbij de nadruk is
komen te liggen op het gebruik van
ionenwisselaars.
Experimenteel
• Specificatie havenslib
Het slib dat gebruikt is voor het onderzoek
isgemonsterd in de Nieuwe Merwede,
monsterlokatie 3254 [lit. 6];dit slib bevat
zeer hoge concentraties zware metalen. De
door onsgemeten gehalten zijn (op drogestofbasis [lit.9]:
Cd
Cr
Cu
Pb
Zn
Ca

69 mg/kg
970 mg/kg
700 mg/kg
735 mg/kg
3260 mg/kg
± 70.000 mg/kg

Het slib bevat nog enkele andere zware
metalen, die in dit onderzoek verder buiten
beschouwing zijn gelaten.
Het slib bevat nauwelijks zand en méér dan
5 0 % van de deeltjes iskleiner dan 16p.m.
Het 'total organic carbon' gehalte is3,7% op
droge-stofbasis.
Het gemonsterde slibwordt bewaard bij 4°C
ineen polyetheen containeralseen suspensie
van 23,6 gew. % droge stof.
• Specificatie ionenwisselaar
Uit een aantal industriële ionenwisselaars is
gekozen voor Lewatit TP 207.Volgens de
specificatie vandefabrikant, Bayer,isditeen
macroporeuse ionenwisselaar op basis van
polystyreen. Het materiaal wordt gebruikt

voor de verwijdering van zware metalen uit
afvalwater. Regeneratie iso.a. mogelijk met
2N HCl of H 2 S0 4 . De ionenwisselaar wordt
gebruikt in de NA + -vorm, met een korreldiameter van 0,20-0,60 mm, tenzij anders
vermeld. De gebruikte hoeveelheid
ionenwisselaar wordt uitgedrukt in ISV:
ionenwisselaar-slib-verhouding, gegeven in
gram droge stof ionenwisselaar per gram
droge stof slib.
• Metaalanalyse
— monstervoorbereiding:
Om contaminatie van vloeistoffen of
adsorptie aan kolven e.d. te voorkomen
wordt gewerkt met glasenpolyetheen dieeen
nacht geweekt zijn in0,1 N HCl en daarna
gespoeld ismet 0,1 N H O en gedemineraliseerd water. Alle monsters worden aangezuurd met zoutzuur tot pH < 2.
—slibdestructie:
Slib wordt gedroogd bij 110°C (1 nacht) en
fijngemalen. 250 mg poeder wordt in een
destructiebuis gedaan en met 2ml geconcentreerd H N 0 3 e e n n a l r uur gekookt onder
reflux. Na toevoegen van2ml5NHClwordt
nogmaals een half uur gekookt. Na afkoelen
wordt de suspensie gefiltreerd door een
papierfilter en met 0,1N H O gespoeld. Het
filtraat wordt aangevuld tot 50mlen op
zware metalen geanalyseerd.
— ionenwisselaardestructie:
Deze isvrijwel analoog aan de slibdestructie.
In plaats van zoutzuur wordt geconcentreerd
perchloorzuur toegevoegd en gekookt totdat
de bolletjes zichtbaar gedesintegreerd of
opgelost zijn (ca. 8 uur). Hierbij dienen wel
de nodige voorzorgsmaatregelen in acht te
worden genomen, zoalsde gebruikte vooroxydatie met H N 0 3 : gedroogde ionenwisselaar met geconcentreerd perchloorzuur
explodeerde spontaan, zonder verhitten [lit.
7], Het filtraat wordt aangevuld tot 50 mlen
op zware metalen geanalyseerd.
Analyses
De metaalanalyses in de vloeistoffen zijn
zowel met ICP (inductief gekoppeld plasma)
als met AAS (atomaire absorptiespectroscopie) gedaan. Een beschrijving vande ICPapparatuur wordt gegeven door Klok [lit. 8],
Bij de AAS isgemeten zowel door directe
verstuiving in de vlam alsvlamloos in een
grafietoven (Cd en Pb). Beide technieken
zijn met behulp van standaardadditie
gecontroleerd. De analyseresultaten worden
omgerekend naar het gehalte zware metalen
in de droge stof (mg/kg).
Bij de verschillende zuiveringsmethoden
wordt de mate van metaalverwijdering
uitgedrukt in % mobilisatie, d.w.z.

% mobilisatie =

aantal mg/kg metaal
verwijderd uit het slib
aantal mg/kg metaal in het
'vuile1 onbehandelde slib

-x 100%

De spreiding tussen de metingen is 10%, in
een enkelgevaloplopend tot 20%,m.a.w. bij
een mobilisatie van 4 3 % betekent dit een
mobilisatie van 43 ± 4%. De waarden in de
tabellen zijn afgerond op 5-tallen.
• Uitlogen vanslib met zuren
De benodigde hoeveelheid zuur om de pH
van het slib te verlagen ism.b.v. een titratiecurve bepaald. Hiertoe isaan 100ml(23,6%
droge stof) slib-suspensie 4,8 NH O onder
voortdurend luchtdoorblazen toegevoegd.
De pH werd 2 uur na elke toevoeging
afgelezen, waarna opnieuw zuur werd
toegevoegd.
De uitloogexperimenten zijn alsvolgt uitgevoerd. Aan 250 ml kolven is toegevoegd:
50 ml (23,6% droge stof) slibsuspensie en
hetzij 4,0ml,8,0mlof 25,0ml5NH O , hetzij
25,0 ml geconcentreerd azijnzuur. Het
volume ismet gedemineraliseerd water op
100 ml gebracht. Na 18uur schudden wordt
de pH gemeten en desuspensiegedurende 15
minuten gecentrifugeerd bij 7.000 t/min.
(130 *g). De bovenstaande vloeistof wordt
vervolgens onder persluchtdruk (1 bar)
gefiltreerd in een Amicon-Filtreercel
(model 52) met magneetroerder over een
Nucleopore polycarbonaat-membraan
No. 1 1 108met poriediameter 0,6 p.m.
Monsters met een pH =£ 2zijn gefiltreerd
over een papieren vouwfilter. Het filtraat is
geanalyseerd op zware metalen (Cd, Cr, Cu.
Pb, Zn).
• Uitlogen vanslib met zouten
De volgende zouten werden tot een
concentratie van ca. 2mol/l toegevoegd aan
25 ml (12,1% droge stof) slibsuspensie:
NaCl, N a N 0 3 , Na 2 S0 4 , NaAc, KCl, CAC12,
MgCl 2 .MgS0 4 enNH4C1,terwijl NH 4 Acin6
concentraties tussen 0en 5mol/l toegevoegd
werd aan 25 ml (23,6% droge stof) slibsuspensie. De 100ml kolven werden ca. 20
uur geschud, gecentrifugeerd en gefiltreerd
analoog aan deproeven met zuur,waarna het
filtraat is geanalyseerd op zware metalen
(Cd, Cr. Cu, Pb, Zn).
• Uitlogen vanslib met zout of zuur in
aanwezigheid van ionenwisselaar
Aan 100ml kolven werd toegevoegd 25ml
(9,08% droge stof) slibsuspensie, 2,70 gram
ionenwisselaar (Lewatit TP 207) (ISV =
1,16)en NH4C1tot 1 mol/l.Na 1 dag
schudden in een schudmachine werd de
ionenwisselaar van het slibgescheiden. Het
overgebleven metaalgehalte in het slib werd
bepaald door slibdestructie.
Aan 15ml (10,8% droge stof) slibsuspensie
werd 0,47 gram ionenwisselaar (ISV = 0,25)
en 0,5 ml 12N H O toegevoegd. De pH was
3. Na 2,5 dagen schudden werd de ionenwisselaar afgescheiden. Metaalanalyses
werden gedaan na slibdestructie.
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• Schudproeven vanslibmet ionenwisselaar
zonder toevoegingen
Aan 100ml kolven werd toegevoegd 50 ml
( 10,8% droge stof) slibsuspensie en verschillende hoeveelheden ionenwisselaar (ISV =
1,12, 0,24 en 0,04). De suspensie werd 1 dag
geschud in een schudmachine. Tevens werd
een schudproef van een dag met ISV =1,12
èn grotere ionenwisselaardeeltjes (diameter
1,2-2,4 mm) uitgevoerd. Bovendien iseen
schudproef met ISV = 0,22 gedurende
1week ingezet. Na afloop werd de ionenwisselaar door te zeven gescheiden en het
metaalgehalte in het slib bepaald.
Bij één experiment isook gekeken naar de
hoeveelheid calcium gebonden aande ionenwisselaar. Dit omdat calcium in grote
overmaat in slib voorkomt. Dit experiment
werd uitgevoerd met ISV = 0,01 (om
volledige belading van de ionenwisselaar te
benaderen).
Resultaten en discussie
Stap I: Mobilisatie van zware metalen uit het
slib naar de waterfase
• Uitlogen vanslib met zuren
Deze proeven, diewerden uitgevoerd omeen
indruk te krijgen van de hoeveelheid zuur.
die nodigisomeen pH verlagingvanbijv. één
eenheid te verkrijgen, laten zien, dat deze
hoeveelheid aanzienlijk is(afb. 1).Om te
komen tot een pH van 2iszelfs 50 liter
technisch zoutzuur per m 3 slib (15% droge
stof) nodig.
TABEL I- Metaalmobilisatie uithavenslib na schudden
met zoutzuur of azijnzuur.

Zuur

ml toegevoegd

HCl
HCl
HCl
HAc

4
S
2s
25

% me bilisatie
PH
6.3
4.2
0.4
3,5

Cd

Cr

0
30
40
30

0
1
45
15

Cu

Pb

Zn

0
0

0
0
50
5

0
50
70
65

II)

0

De resultaten van de uitlogingsexperimenten
met zoutzuur en azijnzuur staan vermeld in
tabel I. Uit deze tabel blijkt dat pas bij
pH = 0,4 een groot gedeelte van de metalen
gemobiliseerd worden. Alleen Cden Zngaan
bij pH = 4 alenigszins in oplossing. Met
azijnzuur zoueenbeteremobilisatie verwacht
mogen worden dan met zoutzuur wegens de
complexerende eigenschappen van het
acetaat-ion. Dit blijkt echter niet het geval te
zijn.
Bij aanzuren gaat onder hevigschuimen de
carbonaatfractie (ca. 15% van het slib) in
oplossing onder vorming van koolzuurgas.
Ook vindt een goed te ruiken omzetting
plaats van sulfiden inwaterstofsulfide. Deze
reacties zijn pas na enige uren afgelopen.
Als een mobilisatie door aanzuren op grote
schaal toegepast zou worden komt men voor
de volgende problemen te staan:

PH 8
1

—»• Liter Technisch HCL( ' 2 N ) /m3si

—*. rnMolzuur/
..^ _,
/gram 5I1D droge slot

Afb. I - Titratiecurve: het verloop vandepH inslibalsfunctie vandehoeveelheid toegevoegd zuur.

—Zelfs bij zeer lage pH isde mobilisatie
onvoldoende, zodat meerdere stappen nodig
zijn.
- Vanwege hethoge kalkgehalte vanhetslib
is bijzonder veel zuur nodig.
- Het waterstofsulfide dat ontstaat mag niet
in de open lucht ontsnappen vanwege de
stank.
—Het slib moet geneutraliseerd worden na
de behandeling.
Verder ishet nog onduidelijk welk zuur het
meest geschikt is.Het goedkope zwavelzuur
geeft neerslagen, vooral, met calcium (gips),
waarmee de zware metalen coprecipiteren.
Het in het laboratorium gebruikte zoutzuur is
duur, corrosief, gevaarlijk (dampen) en
maakt het slib vanwege het chloride
ongeschikt voor landbouwdoeleinden of
storten in zoetwater. Salpeterzuur isduur en
veroorzaakt eutrofiëring. De meeste andere
zuren komen qua prijs helemaal niet in
aanmerking.
Gezien deze problemen biedt een mobilisatie
met een zuur weinig perspectieven om op
korte termijn ofmiddellange termijn opgrote
schaal toegepast te worden.
• Uitlogen vanslib met zouten
Onderzocht isin hoeverre metaalmobilisatie
optreedt alsslib behandeld wordt met zoutoplossingen. Verschillende zouten zijn
getest.
De eerste proevenserie bestond uit het in
contact brengen van het slibmet een reeks
van zouten in een concentratie van ca.
2 mol/l. Het bleek dat metaalmobilisatie niet
significant (minder dan 1 à 2%) optreedt
onder invloed van NaCl, NaN0 3 , Na 2 S0 4 ,
NaAc, KCl, MgCl2. MgS0 4 en ZnS0 4 .
CaCl 2 en NH4CI bleken wel een deel van de
metalen inoplossing te brengen, zoals
vermeld in tabel II. Hierin iste zien dat de
mobilisatie m.b.v. NH4C1aanzienlijk beter
verloopt dan met CaCl2. Ook valt op dat in
beide gevallen Cd en Zn veel beter gemobili-

TABEL II - Metaalmobilisatie uit havenslib ma
2NCaCLenNH,CI.
'„ mobilisatie
Zout

Cd

Cr

Cu

Pb

Zn

CaCl 2
NH4C1

10
45

0.1
0.1

0.1
5

0.1

30
S5

seerd worden dan Cr, Cu en Pb.
De tweede proevenserie bestond uit het in
contactbrengen vanhetslibmet verschillende
concentraties NH 4 Ac (ammoniumacetaat).
Bij de 'chemische fractionering' wordt
NH 4 Ac gebruikt om metalen die 'uitwisselbaar' zijn te mobiliseren. De resultaten van
deze serie staan in tabel III en afb. 2 weergegeven.
TABE L 111 - Metaalmobilisatie uithavenslib met
oplopende concentraties ammoniumacetaat.
[NH„Ac]
in mol/l
0.1.s
0,36
0,85
1.61
2,81
4.44

%mobilisatie
Cd
•)

6
20
30
40
40

Cr

Cu

Pb

Zn

0
0
0
0
0,5
0.5

1

0
0
0
0
3
15

0
5
15
35
55
65

T,

5
10
20
25

Uit de twee bovenstaande proevenseries
blijkt dat de zware metalen nauwelijks
verdrongen worden door de kationen Na + ,
K+, M g - + e n Z n 2 +.
Calcium blijkt enige en NH 4 + een grote
mobilisatie van zware metalen te veroorzaken. De mobiliserende eigenschappen van
NH 4 + kunnen gedeeltelijk verklaard worden
uit de vorming van ammoniakale complexen
met de metaalionen. Dezecomplexen zijn het
sterkst bij Cd, Cu en Zn, die ook de hoogste
mobilisatiepercentages vertonen. Welke
invloeden nog meer een rolspelen is
vooralsnog onduidelijk.
Stap II: Afscheiding van de gemobiliseerde
metalen
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TABEL IV - Metaalmobilisatie uithavenstib door toevoeging van 0,1mol/l NH4Cl en ionenwisselaar TP 207
(ISV= 1,16).

TABEL VII —Metaal en calciumconcentraties in
ionen wisselaar na contact met slib vergeleken met de
concentraties in onbehandeld slib.

Metaal

Cd

Cr

Cu

Pb

Zn

Metaal

Cd

Cu

Pb

Zn

Ca

% mobilisatie

60

5

55

50

60

cone, in ionenwisselaar
(ppm)
havenslib (ppm)

140 350
63 700

820
735

17.400
3.260

70.000
70.000

TABELV - Metaalmobilisatie uithuvenslib door toevoeging van zoutzuur totpH=3 enionenwisselaar TP 207
(ISV = 0,25).
Metaal

Cd

Cr

Cu

Pb

Zn

% mobilisatie

60

-

45

15

90

wordt, perspectieven biedt voor de verwijdering van zware metalen uit havenslib.

Afb. 2 - Metaalmobilisatie uitslib door uitloging met
oplopende concentraties ammoniumacetaat.

Inde inleiding isalgesteld datvoorstap 11het
toevoegen van een hulpfase het meest in
aanmerking komt. Er isgekozen voor het
gebruik van een ionenwisselaar als hulpfase
wegens de eenvoudige scheiding van slib en
ionenwisselaar èn de mogelijkheid van
hergebruik.
De andere mogelijke hulpfase. organische
oplosmiddelen, bleken namelijk bij contact
met slib stabiele emulsies te vormen, zodat
van een eenvoudige scheiding tussen slib en
hulpfase geen sprake is.
De tweede stap kan uiteraard niet losvan de
eerste stap worden uitgevoerd. Er zijn
daarom in de eerste plaats experimenten
gedaan waarbij uitloging met zout of zuur
(stap I) geschiedde in aanwezigheid van een
ionenwisselaar (stap II). Aangezien het
echter in een proces op grote schaal niet
aantrekkelijk isom grote hoeveelheden
chemicaliën te gebruiken werden tevens
experimenten uitgevoerd waarbij alleen
ionenwisselaar werd toegevoegd.
• Uitlogen vanslib met zout of zuur in
aanwezigheid van ionenwisselaar
De experimenten die uitgevoerd zijn met
NH 4 C1(om het metaal te mobiliseren) en
ionenwisselaar (als hulpfase) geven betere
resultaten dan de experimenten waarbij
alleen NH 4 C1toegevoegd is.Dit blijkt door
vergelijking van tabel IIen IV.Vooral omdat
nu met lagere concentraties NH4C1gewerkt
is, isdit een aanzienlijk verschil. Alleen de
mobilisatie van Cr blijft zeer gering.
Ook bij het experiment met zoutzuur (pH =
3) en ionenwisselaar isde metaalmobilisatie
aanzienlijk verhoogd in vergelijking met het
experiment waarbij alleen zuur werd toegevoegd (tabel Ien V).DemobilisatievanCr
is niet gemeten.
De resultaten van deze experimenten tonen
aan dat een aanpak, waarbij zowel een
mobilisatiestof alseen hulpstof toegevoegd

• Reiniging vanslib met ionenwissselaar
Zoals reeds vermeld ontbreekt bij deze
experimenten de toevoeging van zuurof
zout.
De invloed van enkele procesvariabelen is
onderzocht door er steeds één van te
veranderen en wel de ionenwisselaar-slibverhouding (ISV), de contacttijd en de
deeltjesgrootte van de ionenwisselaar. De
resultaten staan in tabel VI vermeld.
Uit de resultaten volgt dat een redelijke
zuiveringsgraad voor cadmium, koper en
zink iste verwachten bij lange contacttijden
(langer dan een dag) en een grote hoeveelheid ionenwisselaar (ongeveer evenveel
ionenwisselaar alsslibop drogestofbasis!).
De experimenten met ionenwisselaarvaneen
kleine diameter geven een betere metaalmobilisatie dan die met een grote diameter.
Echter bij te kleine deeltjesdiameter zalde
scheiding van sliben ionenwisselaar te
moeilijk worden. Uit het bovenstaande blijkt
dat het uitwisselend oppervlak van de ionenwisselaar een grote rol speelt.
Uit de experimenten blijkt dat een hoge ISV
(méér ionenwisselaar) betere metaalmobilisaties bewerkstelligt. Toch zijn de
hoeveelheden ionenwisselaar veel en veel
groter dan benodigd om de zware metalen te
binden. Het isgoed denkbaar dat er een
concurrent voor de zware metalen aanwezig
is.Calcium isingrote hoeveelheden aanwezig
inslib.Daarom isbijéénexperiment gekeken
naar de hoeveelheid calcium gebonden aan
de ionenwisselaar na contact met slib. De
gevonden hoeveelheden staan in tabel VII
uitgedrukt in mg metaal per kg ionenwisselaar (ppm).Omeen ideetegeven vande
selectiviteit van de ionenwisselaar zijn de
concentraties van de zware metalen en
calcium in onbehandeld slib (zoals het in de

havens aanwezigis)ook intabel VII vermeld.
Met de selectiviteit van de ionenwisselaar
wordt indit gevalbedoeld: dematewaarin de
ionenwisselaar voorkeur heeft voor zware
metalen boven calcium.
Duidelijk isdat, hoewel de concentraties van
de zware metalen in de ionenwisselaar iets
hoger zijn (in verhouding tot de calciumconcentratie) dan in het slib, de ionenwisselaar nauwelijks selectief isvoor zware
metalen boven calcium.
Nu ishet ook begrijpelijk waarom zoveel
ionenwisselaar nodig isinexperimenten. Het
grootste gedeelte van de ionenwisselaar
wordt door calcium bezet.
Conclusies
Het feit dat de zware metalen met
ammoniumverbindingenvooreen aanzienlijk
percentage mobiliseerbaar zijn zonder toevoeging van agressieve chemicaliën, zoals
oxidatie- en reductiemiddelen of sterke
zuren doet het vermoeden rijzen datdezware
metalen tenminste voor een flink deel
uitwisselbaar aan het slibgebonden zijn.
D.w.z. dat de metalen in evenwicht zijn met
de waterfase, waarbij het evenwicht extreem
aan de slibkant ligt. Slibgedraagt zich
zodoende alseen ionenwisselaar met zeer
hoge affiniteit voor zware metalen.
Mobilisatie van zware metalen uit havenslib
komt dan overeen metderegeneratie van een
sterk bindende ionenwisselaar. Die regeneratie kan meteen zuurofeen ammoniumzout
gebeuren, maar vereist grote hoeveelheden
en hoge concentraties van die stoffen.
Afscheiding van de gemobiliseerde metalen
uit het slib isgoed mogelijk door toevoegen
vaneen ionenwisselaar. De metaalmobilisatie
uit het slib neemt door toevoegen van de
ionenwisselaar nog aanzienlijk toe.
Het gebruik van ionenwisselaar zonder zoutof zuurtoevoeging blijkt ook een flinke
metaalmobilisatie te bewerkstelligen.
In alle gevallen isvoor een metaalverwijdering veel ionenwisselaar nodig. Dit
blijkt veroorzaakt teworden door de geringe
selectiviteit van de gebruikte ionenwisselaar

TABEL VI - Metaalmobilisatie uithavenslib met uitsluitend ionenwisselaar (n.d. —nietdetecteerbaar).
% mobilisatie

ISV
g/g

Contacttijd
(dagen)

Deeltjesdiameter
ionenwisselaar
(mm)

Cd

Cr

Cu

Pb

Zn

0.04
0.24
1.12
1.12
0.22

1
1
1
1
7

0.2-0,6
0,2-0.6
0,2-0,6
1.2-2.5
0.2-0.6

5
10
35
5
55

n.d.
n.d.
15
n.d.
n.d.

5
10
30
15
40

5
5
45
15
15

15
25
45
15
45
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Lewatit TP207 voor zware metalen boven
calcium.
Gelukkig zijn hier perspectieven voor
verbetering. Er zijn namelijk verscheidene
researchgroepen, ook in Nederland, die veel
aandacht besteden aan hetverbeteren vande
selectiviteit van ionenwisselaars voor zware
metalen.
Vandaar ook dat de verwijdering van zware
metalen uit havenslib met behulp van
ionenwisselaars in de toekomst een goed
alternatief kan bieden voor de huidige
oplossingen van het havenslibprobleem.
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geheel op Ritskebosch te concentreren met
een omvang van 13miljoen m 3 /a. Uit afb. 13
blijkt dat deze winning tot enkele tientallen
jaren na 2005 gehandhaafd zal kunnen
blijven (halvering van alternatief 2).
De NV Waterleiding Friesland heeft
nadrukkelijk de voorkeur om de produktieverminderingendegroeiinhet waterverbruik
op te vangen door het inrichten van nieuwe
grondwaterwinningen. Daarom ishet onderzoek naar nieuwe waterwingebieden met
kracht terhandgenomen.Ditheeft hoopvolle
resultaten opgeleverd, zodat naar verwachting de watervoorziening in Friesland
ook inde toekomst kanworden verzorgd met
grondwater.
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