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SAMENVATTING
Deze voortgangsrapportage beschrijft de resultaten van het equistort concept binnen het project
Duurzaam storten. Equistort is een stort concept, waarbij het uitgangspunt is dat
evenwichtsinstelling van alle verontreinigingen in de stort op een zo kort mogelijke termijn
wordt nagestreefd op een niveau dat compatibel is met de omgeving. Die situatie kan bereikt
worden door het instellen van gerichte acceptatie criteria, voorbewerking van afvalstoffen
alvorens te storten en maatregelen tijdens de operationele fase (partiele uitspoeling en
verwerking via de waterbehandeling) Balanceren van de beschikbare inherente buffercapaciteit
voor pH, redox, metaal bindingscapaciteit in afvalstoffen is daarbij een cruciaal gegeven. De
evenwichts pH dient tussen pH 7 en 8 te liggen, omdat die conditie op lange termijn stabiel is
(omgeving ook neutraal) en tevens een minimale uitloging van tal van verontreinigingen
vertegenwoordigt.
Uit de resultaten van de monitoring blijkt in vergelijking met de voorgaande rapportages nog
steeds dat de emissies van lab, lysimeterschaal en pilot goed overeenkomen voor de meeste
elementen. In gevallen waarbij verschillen optreden kunnen deze voor mobiele componenten
worden verklaard door preferente stromingen in lysimeters en pilotproef. Het is nog niet
helemaal duidelijk waar de verschillen voor Cu tussen lysimeters en veld vandaan komen (zie
hieronder).
De organische microverontreinigingen kunnen op dezelfde wijze beoordeeld worden als
anorganische parameters als het om de beoordeling van impact gaat. Dit komt grotendeels
doordat de samenhang van kolom en pH stat gegevens net als bij anorganische micro’s veelal
consistent is. Uit de resultaten blijkt wel dat het lastig blijft om goede en consistente data te
verzamelen, de conclusies voor organische microverontreinigingen kunnen op dit moment nog
met minder zekerheid gesteld worden. Dit komt door de geconstateerde verschillen in het
kennelijke gedrag van deze parameters in de twee kolomproeven en de pH-stat experimenten.
Met dien verstande dat de kolomproef zowel voor minerale olie als voor PAK (en dus ook voor
andere slecht in water oplosbare organische micros) een betere weerspiegeling geeft dan een
batch proef waar te veel irreversibele mobilisatie optreedt. De nauwe correlatie met het DOC
gedrag in het lab onderzoek wijst erop dat verlaging van het DOC niveau in oplossing mede een
lagere emissie van tal van organische micro’s (en metalen) met zich mee zal brengen. Deze
waarneming zal in het veld door meer metingen nader onderbouwd moeten worden om de
geldigheid voor het veld te demonstreren. Het uitloogmechanisme van VOX zoals de pH-stat
resultaten laten zien, lijkt op zeer mobiele water oplosbare zouten als Na,K en Cl. Ook hier
wordt dit gedrag niet volledig bevestigd door de kolomproeven.

Door de uitvoering van extra proeven is nu vast komen te staan dat ammonium in de lysimeters
relatief makkelijk omgezet wordt door de meer aërobe omstandigheden in het afvalpakket in
vergelijking met de pilotproef waar meer anaërobe condities heersen. Dit is de reden voor de
lagere emissies in de lysimeters ten opzichte van de pilotproef.
De karakterisering van DOC heeft enkele interessante nieuwe gegevens opgeleverd. Slechts een
zeer klein percentage van DOC in influent-, effluent- en percolaat water bestaat uit humuszuur
(HA) (<1%), het grootste deel van DOC bestaat uit fulvozuur (FA) (70%) en ongeveer 30%
bestaat uit hydrofiele zuren (Hy). Verder blijkt dat de samenstelling van DOC volgens deze
classificering niet verandert door de waterzuivering. De absolute concentratie van FA neemt
door de waterzuivering met 25% af en zorgt dus voor de grootste reductie van DOC in het
effluent water. Gelet op de hoge affiniteit van FA voor binding van zware metalen, betekent dit
dat de complexatie capaciteit van het effluent water verminderd zou moeten zijn.
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Uit de karakterisering van organische stof blijkt verder dat de koolstof speciatie in het percolaat
water compleet anders is dan in de vaste stof. Waar het percolaat water uit compartiment 13AA
vooral uit FA bestaat met slechts een geringe hoeveelheid HA (<1%), bestaat de vaste stof voor
het grootste deel uit HA. Het relatieve aandeel aan hydrofiele organische stof is ongeveer gelijk
in de vaste stof en het percolaatwater.
Evaluatie van DOC karakterisering met betrekking tot de uitloging van koper geeft indicaties
dat de Cu emissies in de pilotproef op de langere termijn mogelijk omhoog gaan wanneer het
grootste gedeelte van de organische stof uitgereageerd is en het stortlichaam langzaam meer
geoxideerd kan raken. Het is echter goed mogelijk dat na het uitreageren van de relatief
gemakkelijk afbreekbare organische stof, ook het DOC niveau substantieel lager wordt. Het is
daarom moeilijk te voorspellen wat het netto effect zal zijn op de Cu uitloging van het
uitreageren van organische stof en de mogelijke veranderingen in redox potentiaal en DOC. Uit
dit rapport blijkt dat vooral de Cu concentraties in de pilotproef op Nauerna consistent lager
liggen dan in de lysimeter en laboratorium experimenten. De reducerende omstandigheden in de
pilotproef vormen een mogelijke verklaring voor de lagere Cu uitloging door vastlegging in de
vorm van zeer slecht oplosbare sulfides. Dit zou tevens verklaren dat de Cu uitloging laag is,
terwijl er toch voldoende bindingscapaciteit aan DOC (vooral in de vorm van FA) is. Wanneer
dit mechanisme belangrijk is bij de uitloging van Cu, wordt het ook belangrijk om de redox
capaciteit van het afvalmengsel vast te stellen. Indien de redox capaciteit van het afvalmengsel
beperkt is, zou het mengsel op langere termijn meer geoxideerd kunnen worden. Bij deze meer
geoxideerde omstandigheden kan de Cu uitloging weer gedomineerd worden door oplosbare
organisch gebonden complexen (vooral door de restfractie aan DOC in de vorm van FA of HA).
Nader onderzoek naar de invloed van de redox potentiaal op de uitloging van Cu en de redox
capaciteit van het afvalmengsel wordt daarom aanbevolen en kan meer informatie geven over
het belang van dit mechanisme.

10
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1.

INLEIDING

Equistort is een stort concept, waarbij het uitgangspunt is dat evenwichtsinstelling van alle
verontreinigingen in de stort op een zo kort mogelijke termijn wordt nagestreefd op een niveau
dat compatibel is met de omgeving. Die situatie kan bereikt worden door het instellen van
gerichte acceptatie criteria, voorbewerking van afvalstoffen alvorens te storten en maatregelen
tijdens de operationele fase (partiele uitspoeling en verwerking via de waterbehandeling)
Balanceren van de beschikbare inherente buffercapaciteit voor pH, redox, metaal
bindingscapaciteit in afvalstoffen is daarbij een cruciaal gegeven. De evenwichts pH dient
tussen pH 7 en 8 te liggen, omdat die conditie op lange termijn stabiel is (omgeving ook
neutraal) en tevens een minimale uitloging van tal van verontreinigingen vertegenwoordigt.
Dit rapport beschrijft de voortgang van het onderzoek en de monitoring van de proeven op
lysimeterschaal en pilot schaal. Daarnaast zijn in 2003/2004 een aantal aanvullende metingen en
experimenten uitgevoerd zoals beschreven in paragraaf 2.2, hiervoor is apart opdracht verleend
door Afvalzorg.
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2.

MATERIALEN EN METHODEN

2.1

Lab schaal, lysimeter en veldschaal

2.1.1 Beschrijving lysimeters
In oktober 2001 zijn de lysimeter experimenten op ECN ingezet. Hiervoor zijn drie scenario’s
gekozen:
- Lysimeter 1: Stortmethode als gehanteerd op Nauerna. Het afval wordt op de stortlocatie
verspreid uitgereden en verdeeld door de shovels. Hierdoor ontstaat een soort laagsgewijze
opbouw van het compartiment.
- Lysimeter 2: Inbedden van meer verontreinigde stromen in relatieve schone/ondoorlatende
materialen. In het Duurzaam storten concept wordt deze optie genoemd om ervoor te zorgen
dat de emissie vanuit bepaalde sterker uitlogende materialen beperkt wordt door een
verminderd contact met water zodat de bijdrage van deze materialen op het totaal
gereduceerd wordt.
- Lysimeter 3: Referentie scenario: In dit scenario wordt het afval weer verdeeld zoals op de
stortlocatie gebruikelijk is. Echter, aan deze lysimeter worden ook een paar afvalstoffen
toegevoegd waarvan op voorhand vastgesteld is dat deze niet passen binnen het Duurzaam
storten concept. Het betreft hier een 5 m/m% toevoeging van autoshredder materiaal en een
5 m/m% toevoeging van gedroogd zuiveringsslib. Beide materialen hebben een relatief hoog
gehalte aan organische stof en zware metalen. Deze afvalstromen worden in de normale
stortpraktijk wel gestort.
De lysimeters hebben een gescheiden opvang voor percolaat- en run-off water, dit is
gerealiseerd door een binnenbak aan te brengen op de bodem van de lysimeters (zie Figuur 1).
Het water dat in de binnenbak opgevangen wordt is het percolaatwater, het water dat buiten
deze bak opgevangen wordt is het run-off water.
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Figuur 1 . Bovenaanzicht lysimeter. Op de foto is de binnenbak te zien waarmee de scheiding
tussen percolaat- en run-off water bewerkstelligd wordt.

2.1.2 Pilotproef stortplaats Nauernasche Polder
Op het terrein van stortplaats Nauernasche Polder is in Compartiment 13AA op 28 April 2000
begonnen met het vullen van de democel. De afmeting van de democel is 12000 m3. De
democel is met behulp van folie volledig afgesloten van de rest van de stortplaats. Door middel
van de drains onderin het compartiment en door aanleg van een grindkoffer in de laagste hoek
van het compartiment kan het percolaatwater verzameld en afgevoerd worden. In het vlakke
deel van het compartiment is een grindkolom aangebracht, die gevuld zal worden met
”grofkorrelig” materiaal om een snelle hemelwaterafvoer te realiseren. De cel is van de rest van
het stort gescheiden door een kunststof afdichting. Er is echter in een periode van hevige
regenval in november 2000 sprake geweest van een overstort van percolaat uit een naastliggend
compartiment. Hiervoor dient in de balans die van het percolaat gemaakt wordt gecorrigeerd te
worden. Van alle aangeleverde partijen worden representatieve monsters genomen, die op de
kwaliteitscontrole parameters worden getest (pH, E.C., chloride, DOC en minerale olie) en
vervolgens bij ECN nader worden onderzocht. Verder wordt de percolaatwater kwaliteit
periodiek gemeten op TOC, anionen en hoofd- en spoorelementen. De resultaten hiervan
worden omgerekend naar een cumulatieve emissie vanuit het proefcompartiment. Hierbij wordt
de bereikte L/S (L/kg) verhouding berekend door de fractie van de hoeveelheid percolaatwater
in een bepaalde periode te delen door het totaalgewicht van het afval in het compartiment.

2.2

Aanvullende experimenten Duurzaam storten

In 2003 zijn een aantal aanvullende experimenten uitgevoerd om de dataset verder uit te breiden
en een aantal hypothesen uit de voorgaande voortgangsrapportage te testen. De onderdelen uit
dit aanvullende onderzoek worden hieronder toegelicht.

2.2.1 Kolomproef lysimetermengsel
De pH-stat resultaten van organische microverontreinigingen uit het lysimeter 1 mengsel, gaven
aan dat DOC ook belangrijk is voor de mobiliteit van deze verontreinigingen. Omdat het
ECN-C--04-096
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lysimeter 2 mengsel additoneel DOC bevat, is op dit mengsel ook een kolomproef uitgevoerd
waarbij de emissie van organische microverontreinigingen is bepaald. De kolomproef is ingezet
in een kolom met een diameter van 10 cm en een hoogte van 33 cm om voldoende eluaat te
verzamelen voor de analyses van de verschillende parameters. De eluaten zijn geanalyseerd op
PAK (som EPA PAK), minerale olie, BTEX en VOX.

2.2.2 Ammonium uitloging lysimeters
De uitloging van ammonium is in zowel de kolomproef als op praktijkschaal fors hoger dan in
de lysimeter experimenten. Het mechanisme hiervoor is nog niet geheel duidelijk, er wordt
gedacht aan aërobe omzetting van ammonium gedurende de tijd dat de monsterflessen van de
lysimeters buiten staan totdat deze bemonsterd/geanalyseerd worden.
De mogelijke afbraak van ammonium in de opvangvaten van de lysimeters is onderzocht door
twee lysimeters kunstmatig te beregenen met leidingwater (40 liter op Lysimeter 1 en 25 L op
Lysimeter 2) en daarna de ammonium concentraties in de tijd te volgen. Hierbij werd het
opvangvat van Lysimeter 1 de gehele tijd onder N2 gehouden om invloed van zuurstof te
minimaliseren. Lysimeter 2 werd bemonsterd onder lucht. Vervolgens wordt direct na
monstername ammonium, nitriet en nitraat gemeten en worden de monsters op het lab
(kamertemperatuur, normale licht/donker cycli) opgeslagen en periodiek bemonsterd voor de
analyse van ammonium, nitriet en nitraat. Hierbij wordt ervoor gezorgd dat het onder N2
opgevangen percolaat anaëroob blijft door de monsterfles in een N2 atmosfeer te bewaren.
Hierna wordt regelmatig ammonium in de percolaatwater monsters gemeten.
Daarnaast zijn kernen in lysimeter 3 geslagen om het afval op een diepte van 30-50 cm te
bemonsteren. Dit materiaal is vervolgens 24 uur uitgeloogd onder N2 atmosfeer (L/S=10),
waarna NH4 in het gefiltreerde (0.2 µm) eluaat wordt gemeten.
Tenslotte is ook het oorspronkelijke mengsel van lysimeter 3 24 uur uitgeloogd onder N2
atmosfeer (L/S=10). Dit monster is tijdens de aanleg van de lysimeters gemaakt en is sindsdien
opgeslagen in een koelcel.

2.2.3 Organische stof karakterisering
Organische stof speelt een zeer belangrijke rol bij de uitloging van verontreinigingen uit grond
en afvalstoffen. Koolstof in de vaste bodem- of afvalstof-matrix kan in meer of mindere mate
afbreekbaar zijn en op korte of langere termijn in oplossing gaan. De aanwezigheid van
opgeloste organische stof (ofwel DOC, “dissolved organic carbon”) kan de uitloging van zowel
(zware) metalen als slecht-oplosbare organische verbindingen zoals PAKs en PCBs uit grond en
afvalstoffen sterk verhogen. Afbraak van organische stof kan ook leiden tot ongewenste gasvorming in stortplaatsen en inklinking van stortplaatsen en civiel-technische constructies.
Het risico voor verspreiding van verontreinigingen door binding aan organische stof kan niet
goed worden ingeschat op basis van informatie over de concentratie DOC. Karakterisering van
de hoeveelheden en eigenschappen van organische stof waaruit DOC is opgebouwd, is daarom
belangrijk voor het begrip van dominante processen die de uitloging van verontreinigingen
bepaalt.
DOC kan grofweg onderverdeeld worden in humuszuur (humic acid, HA), fulvozuur (fulvic
acid, FA) en een fractie hydrofiele organische stof (hydrophilic acids, Hy). Hierbij kan worden
aangegeven dat HA voornamelijk bestaat uit grote aromatische structuren met zuurgroepen en
een hoge molecuulgrootte (1.000-100.000 Atomic Mass Units, AMU). HA is operationeel
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gedefinieerd als de fractie van DOC die neerslaat bij pH 1. Daarnaast bestaat FA ook uit
aromatische structuren met zuurgroepen, de molecuulgrootte is echter een stuk kleiner dan voor
HA (500-5.000 AMU). FA is gedefinieerd als de fractie die bij iedere pH oplosbaar is en
bovendien (bij lage pH) adsorbeert aan een polymere hars (XAD-8 hars). Zowel HA als FA
kunnen de oplosbaarheid van verontreinigingen significant verhogen. Voor zware metalen
gebeurt dit door binding aan de (negatief geladen) zuurgroepen op het HA of FA molecuul,
PAK’s en andere organische microverontreinigingen worden vooral gebonden op de
(hydrofobe) aromatische delen van HA. De binding van PAK’s aan FA is minder sterk,
waarschijnlijk door het meer hydrofiele karakter van FA. Het overige deel van DOC bestaat
volgens deze karakteriseringsmethode uit hydrofiele organische stof. Deze fractie bevat suikers,
aminozuren, vetzuren, alkoholen, esters etc.
Wanneer duidelijk is hoe DOC in percolaatwater en het influent- en effluentwater verdeeld is
over de reactieve fracties HA en FA en het (voor uitloging van verontreinigingen) minder
belangrijke Hy, kunnen vervolgens door middel van speciatie berekeningen uitspraken worden
gedaan over de dominante metaalspecies. De hydrofiele organische (rest)fractie (Hy) is in
oplossingen waarin ook HA en FA voorkomen doorgaans niet zo belangrijk voor de binding van
zware metalen. Deze fractie kan wel interessant zijn voor aspecten van afbreekbaarheid,
gasproductie en inklinking. In de verdere karakterisering wordt hier echter niet op gefocusseerd.
De resultaten van deze proeven zijn voornamelijk van belang bij de onderbouwing c.q.
interpretatie van de karakteriseringtesten zoals al uitgevoerd en gerapporteerd in het
voortgangsrapport over 2002.
2.2.3.1 Bepaling van concentraties humuszuur, fulvozuur en de hydrofiele organische
restfractie
In de bodemwetenschappen is een uitgebreide isolatie en purificatie procedure ontwikkeld om
relatief grote hoeveelheden HA en FA in handen te krijgen. Deze procedure is algemeen
geaccepteerd en wordt ook aanbevolen door de International Humic Substances Society (IHSS).
De methode bestaat uit het neerslaan van HA bij pH 1 en de adsorptie van FA aan een polymere
hars (XAD-8). Vervolgens worden de geisoleerde HA en FA fracties in diverse stappen verder
gezuiverd en tenslotte gevriesdroogd. De procedure is in detail beschreven in Thurman &
Malcolm (1). De geisoleerde fracties HA en FA kunnen vervolgens worden gebruikt om
eigenschappen zoals elementaire samenstelling, molecuulgrootte en de bindingscapaciteit van
deze stoffen te meten. Deze isolatieprocedure is toegepast op drie verschillende percolaatwater
monsters (percolaatwater compartiment 13AA, influentwater PWZI en effluentwater PWZI) en
het afvalmengselmengsel zoals gestort in compartiment 13AA (en de lysimeters op ECN).
Vervolgens is de elementaire samenstelling van de geisoleerde humus- en fulvozuren gemeten,
van deze monsters wordt in de loop van 2004 ook de maximale bindingscapaciteit bepaald.
Tot op heden wordt binnen geochemische speciatie modellen in veel gevallen de hoeveelheid
humus- of fulvozuur geschat op basis van DOC analyse. De belangrijke rol van HA en FA (als
subfracties van DOC) bij geochemische speciatie modellering kan zoals hierboven vermeld
echter niet goed worden ingeschat op basis van alleen DOC. De procedure van Thurman &
Malcolm (1) is veel te arbeidsintensief voor het doel van het verkrijgen van input parameters
voor geochemische modellen. Om deze reden is bij ECN een snelle batch procedure ontwikkeld
waarmee het wel mogelijk wordt om tegen geringe extra inspanning, goede input parameters
voor de geochemische modellen te meten ().
Bij deze verkorte batch procedure wordt HA ook neergeslagen bij pH 1 en door centrifuge en
afschenken verwijderd. Het precipitaat wordt daarna weer opgelost bij hoge pH. De DOC
concentratie van deze oplossing is de concentratie HA in het monster. Het supernatant na
centrifugatie bevat nu nog de fracties FA en Hy, de DOC concentratie van deze oplossing wordt
bepaald. Vervolgens wordt een hoeveelheid DAX-8 hars (het equivalent van XAD-8) bij de
oplossing gevoegd. De fulvozuren adsorberen kwantitatief aan deze hars waarna de oplossing
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(met de fractie hydrofiele zuren) weer geanalyseerd wordt op DOC. Het verschil in DOC
concentratie tussen de oplossing met FA en Hy en de oplossing na toevoeging van DAX-8 is de
concentratie FA.
In dit onderzoek zijn de drie verschillende percolaatwater monsters (percolaatwater
compartiment 13AA, influentwater PWZI en effluentwater PWZI) en het afvalmengsel zoals
gestort in compartiment 13AA (en de lysimeters op ECN) ook geanalyseerd op het gehalte HA,
FA en Hy met de versnelde procedure.
2.2.3.2 Bepaling van KDOC door toepassing van flocculatie met aluminiumsulfaat
Een groot deel van het onderzoek binnen het project Duurzaam storten richt zich op de niveaus
en de speciatie van anorganische verontreinigingen om de chemische processen binnen de
stortplaats te begrijpen. Op het gebied van de organische microverontreinigingen zijn de
afgelopen jaren ook metingen gestart, deze richten zich voornamelijk op het vaststellen van de
concentratie niveaus binnen de stortplaats.
De concentraties van PAK’s in (uitloog)oplossingen van afvalstoffen en verontreinigde grond
worden (net als voor een aantal zware metalen) sterk bepaald door binding aan DOC (). De
binding van PAK’s aan DOC vindt echter plaats aan de zogenaamde hydrofobe delen van
voornamelijk humuszuur. De hydrofobe aromatische “kern” van humuszuur is een
aantrekkelijke omgeving voor de slecht wateroplosbare (hydrofobe) PAK’s. Er zal dus een
evenwicht plaats vinden tussen de zogenaamde vrije PAK’s en de (DOC) gebonden PAK’s in
oplossing Om een indruk te krijgen van de speciatie van PAK’s in de eluaten is een zogenaamde
flocculatie methode toegepast.
De flocculatie methode is ontwikkeld door Laor en Rebhun (2) en is gebaseerd op meting van
totaal opgelost PAK en een meting van de vrije PAK concentratie. Met deze twee parameters
kan een affiniteitsconstante (KDOC) worden berekend, dit is een maat voor de binding van PAK
aan DOC. De methode is bij ECN aangepast voor de toepassing op oplossingen (eluaten) met
hoge DOC concentraties (()). De reactievergelijking en de formule voor KDOC berekening is
hieronder weergegeven.
Reactievergelijking: [DOC] + [PAK] <=> [DOC-PAK]
KDOC = [DOC-PAK]/{[DOC]*[PAK]}

Allereerst wordt de totale opgeloste PAK concentratie gemeten. Vervolgens wordt het DOC in
oplossing neergeslagen door toevoeging van aluminiumsulfaat. De aanpassingen in de
oorspronkelijke flocculatie procedure bestaan daaruit dat de aluminiumsulfaat niet is
toegevoegd als geconcentreerde oplossing maar in de vorm van een vaste stof en dat de pH niet
van tevoren op pH 6 is gesteld maar pas na de toevoeging van het aluminiumsulfaat.
Aluminiumsulfaat wordt in een dosering van 50 mg Al2(SO4)3 per mg DOC toegevoegd aan de
eluaten/percolaten. Vervolgens wordt de pH bijgestuurd met NaOH of HCl tot pH 6 ± 0,05. Na
enkele uren wordt de pH gecontroleerd en nogmaals bijgestuurd. Na een nacht uitzakken
worden de oplossingen gedurende een half uur gecentrifugeerd bij 27000 x G en afgepipetteerd.
In het supernatant worden de DOC- en PAK-concentraties bepaald.
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3.

RESULTATEN EN DISCUSSIE

3.1

Neerslag en percolaatproduktie

Bij de monitoring van de lysimeters wordt tevens de neerslag op het terrein bijgehouden. In
Figuur 2 is de cumulatieve neerslag en de cumulatieve percolaatproduktie per lysimeter als
functie van de tijd weergegeven. De neerslag en dus de infiltratie varieert per lysimeter omdat
het oppervlak van de lysimeters verschillend is. Dit resulteert tevens in een verschillende
percolaatproduktie per lysimeter. De neerslag verschillen tussen lysimeter 2 en 3 zijn zeer klein
omdat het oppervlak nagenoeg hetzelfde is. Uit Figuur 2 valt op dat de percolaatproduktie in
lysimeter 3 echter achterblijft bij lysimeter 2. Het verschil bedraagt ongeveer 55% en is
waarschijnlijk te verklaren door de toevoeging van gedroogd zuiveringsslib (d.s.94%) en
shredderafval (d.s. 93%). Deze materialen nemen eerst water op totdat ze verzadigd zijn, pas
daarna begint de percolaatproduktie. De overige materialen in de lysimeters hebben een
gemiddeld drogestofgehalte van 65%. De trend van neerslag en percolaatproduktie in de
lysimeters 1 en 2 loopt in de wintermaanden synchroon. Over het algemeen blijft de
percolaatproduktie in lysimeter 3 constant achter bij de neerslag, dit wijst erop dat deze
lysimeter elk jaar eerst weer verzadigd moet worden voordat percolaat geproduceerd wordt. Uit
het verloop van de neerslag en percolaatproduktie in de tijd (het tijdstip nul was in oktober
2001) is te zien dat tijdens de herfst/winter (oktober-maart) de percolaatproduktie ongeveer de
helft is van de neerslag. Tijdens de lente/zomer (april/september) blijft de neerslagcurve
toenemen terwijl de percolaatproduktie nagenoeg stagneert als gevolg van een veel grotere
verdamping in deze periode. In Figuur 3 is de gemiddelde neerslag en verdamping in Nederland
per maand weergegeven. Hierin is te zien dat in Nederland de verdamping hoger is dan de
neerslag in de periode april tm augustus. Uit de L/S ontwikkeling in de tijd voor zowel de
lysimeters als de pilotproef op Nauerna zal het mogelijk worden de lange termijn voorspellingen
beter uit te voeren.
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Figuur 2 Cumulatieve neerslag en de cumulatieve percolaatproduktie per lysimeter als functie
van de tijd (het tijdstip nul was in oktober 2001). Lysimeter 1 is gevuld op zelfde
wijze als in pilotproef op Nauerna, lysimeter 2 is gevuld waarbij meer
verontreinigde stromen ingepakt worden in het basismateriaal (slib), lysimeter 3 is
gevuld op zelfde wijze als in pilotproef op Nauerna met extra additie van 5%
zuiveringsslib en 5% shredderafval.
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Figuur 3 30 jaarsgemiddelde van neerslag en verdamping in Nederland (Bron: KNMI)
Wanneer er een massabalans opgesteld wordt voor de waterhoeveelheden blijkt dat lysimeter 1
en 2 dezelfde verhouding percolaatproduktie en verdamping en opname hebben (Figuur 4).
Lysimeter 3 vertoont echter een ander beeld, 76% van de neerslag verdampt of wordt
opgenomen door het materiaal. Waarschijnlijk is de veldcapaciteit van dit mengsel groter dan
voor het “Duurzaam storten” mengsel. Vooral in de eerste paar maanden van de proef bleef de
percolaatproduktie achter in vergelijking met lysimeter 2. Om deze reden is na 2 maanden
handmatig 25 liter water op lysimeter 3 gebracht, hierna was de percolaatproduktie in lysimeter
3 meer in lijn met lysimeter 2 (Figuur 2).
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24%
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37%

63%
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Opname/verdamping

percolaat
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percolaat
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Figuur 4 Verhouding tussen percolaatproduktie en de opname/verdamping in de lysimeters.

3.2

pH geleidbaarheid, redoxpotentiaal en temperatuur metingen

Bij elke monstername wordt naast het percolaatvolume de pH, geleidbaarheid, redoxpotentiaal
en temperatuur gemeten. De resultaten van deze metingen staan in Figuur 5, voor elke lysimeter
staan de resultaten van percolaat- (P) en run-off monsters (R) apart weergegeven. Het pH
verloop lijkt een trend te volgen, in de zomerperiode (met weinig percolaatproduktie) neemt de
pH in de lysimeters 1 tot 2 eenheden toe, vooral het eerste jaar. Hierna stabiliseert de pH weer.
Er werd gedacht dat de toename in pH mogelijk verklaard kon worden door de uitloging van
alkalisch boorgruis (pH 10.6) in de lysimeters. Nu het erop lijkt dat de pH toename
seizoensgebonden is, de reden hiervoor is nog niet duidelijk. Wanneer de pH als functie van L/S
uitgezet wordt (Figuur 6), is duidelijk dat de bereikte L/S bij de pH piek verschillend is voor de
lysimeters. Dit is een extra aanwijzing dat de pH toename inderdaad seizoensgebonden is.De Eh
is in het begin negatief maar loopt later op tot ongeveer +200 mV. Het is onduidelijk waardoor
de fluctuaties in Eh komen.
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Figuur 6 Verloop van pH, E.C., Eh en temperatuur als functie van de L/S (het tijdstip nul was in
oktober 2001). De letters P staan voor het opgevangen Percolaatwater, R staat voor
het opgevangen Run-off water.
De geleidbaarheid (E.C.) neemt vanaf het begin toe naar een constante waarde (0.7-2.5 mS/cm)
en zakt na ongeveer 300 dagen weer licht (0.4-1 mS/cm). Na ongeveer 350 dagen neemt de
geleidbaarheid ineens sterk toe naar waarden van 8-10 mS/cm voor lysimeter 1 en 2 tot zelfs 30
mS/cm voor lysimeter 3. Deze verhoging in de geleidbaarheid heeft zeer waarschijnlijk te
maken met de verwaaiing van zeezout door de zware zuidwester storm van eind oktober 2002.
De lysimeters staan hemelsbreed op minder dan een kilometer van de zee. Het is niet duidelijk
waarom lysimeter 3 een kennelijk veel hogere zoutbelasting heeft gekregen dan lysimeter 1 en
2, het zou te maken kunnen hebben met het feit dat lysimeter 3 het meest zuidelijk opgesteld is
waardoor hier (door zuidwesterwind) de hoogste zoutconcentratie neerkomt. De gemeten
waarden voor lysimeter 3 zijn echter zo hoog dat het percolaatwater in de betreffende periode
bijna geheel uit zeewater zou moeten bestaan. Het is dan ook niet uit te sluiten dat er ook sprake
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is geweest van zoutuitspoeling in lysimeter 3 De andere twee lysimeters staan dan min of meer
in de luwte en krijgen zodoende een lagere zoutbelasting.
De toename in de geleidbaarheid is niet te verklaren op basis van de input van afzonderlijke
afvalstromen in de lysimeters en de pilotproef Nauerna, zie Figuur 7. In deze figuur staan de
resultaten van de geleidbaarheidsmetingen in de korte on-site testen die tijdens de opbouw van
de pilotproef op Nauerna zijn bepaald. De hoogst gemeten geleidbaarheid in een deelstroom is
ongeveer 8 mS/cm. Het gemiddelde van alle geleidbaarheidsmetingen is 3 mS/cm. De toename
in de geleidbaarheid kan dus niet afkomstig zijn uit de afvalstoffen zelf.
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Figuur 7 Resultaten geleidbaarheidsmetingen in afzonderlijke afvalstromen tijdens de korte onsite testen bij opbouw van de pilotproef op Nauerna.

3.3

Resultaten chemische analyses

Zowel op de (meest voorkomende) uitgangsmaterialen als op het mengsel van afvalstoffen van
de lysimeters (/\VLPHWHU3,: [Predominantly Inorganic Waste] is het mengsel zoals gestort op
Nauerna, O\VLPHWHU 3,:  RUJDQLF ZDVWH is hetzelfde mengsel met toevoeging van 5%
zuiveringsslib en 5% shredderafval) zijn karakteriseringstesten uitgevoerd (pH-stat en
kolomproef). De resultaten worden vergeleken met de resultaten van de lysimeter experimenten
(NAU-Lysimeter1, 2 en 3) en de pilotproef op stortplaats Nauerna (NAU-13AA-P en R); let op:
voor de vergelijking van laboratorium en lysimeter resultaten moet het labmonster Lysimeter
PIW vergeleken worden met NAU-Lysimeter1 en 2. Het labmonster lysimeter PIW + organic
waste komt overeen met NAU-Lysimeter3. De resultaten van de pilotproef zouden overeen
moeten komen met de monsters van Nau-Lysimeter 1 en 2 (lysimeter proef) en Lysimeter PIW
(kolomproef laboratorium).

3.3.1 Organische stof en ammonium
In Figuur 8 zijn de resultaten voor DOC weergegeven. Uit de pH-stat resultaten is te zien dat het
monster lysimeter PIW + organic waste (additie van 5% shredder en 5% zuiveringsslib) een
hogere DOC emissie geeft dan monster lysimeter PIW over het gehele pH traject. Verder zijn de
resultaten van de individuele afvalstoffen in het mengsel ook apart weergegeven. Deze monsters
hebben een spreiding in DOC concentratie, maar wanneer deze afvalstoffen gemengd worden
nemen ze het gedrag aan van monster lysimeter PIW.
Op de beide lysimeter mengsels is ook een kolomtest uitgevoerd en de resultaten worden
vergeleken met het gedrag van de lysimeter experimenten en met de pilotproef op Nauerna. Uit
Figuur 8 is te zien dat er een zeer goede overeenkomst is tussen de resultaten van de totaal
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verschillende schaalniveau’s. De emissies uit de lysimeters sluiten goed aan bij het begin van de
pilotproef en beide experimenten volgen weer het begin van de kolomproef op
laboratoriumschaal. Deze bevindingen geven de indruk dat de emissies verder zullen verlopen
zoals gemeten in de kolomproef op het laboratorium. Hiermee zouden we in staat zijn de
emissies op lange termijn goed te voorspellen.
Verder is duidelijk dat het afvalmengsel (zowel op lab.-, lysimeter- en praktijkschaal) een zeer
consistent beeld geeft voor wat betreft de emissie als functie van L/S.
Wanneer de concentraties worden uitgezet in mg/L valt te zien dat DOC in de kolomtest steeds
lager wordt; er is sprake van uitspoeling. In de lysimeter experimenten en de pilotproef is dit
effect nog niet duidelijk zichtbaar omdat de bereikte L/S nog te laag is.
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Figuur 8 DOC emissies en concentraties in ANC-test, kolomproef, lysimeters en pilotproef
Nauerna. Om de spreiding in uitloogresultaten van individuele monsters van het
mengsel duidelijk te maken zijn deze resultaten als losse datapunten weergegeven.
Deze datapunten bevatten de volgende materialen: verontreinigde grond
(contaminated soil), boorgruis (drilling grit), Industriële as (Industrial combustion
ash), slib (Industrial sludge), zandfractie grondreiniging (Sand remediated), RWZI
slib (Sewage sludge), Shredder afval (shredder waste 1 en 2), grondreinigingsresidue
(soil remediation sludge) en straalgrit. De resultaten van de veldproeven van
respectievelijk NAU-lysimeter-1 en NAU-lysimeter-2 dienen te worden vergeleken
met de laboratouriummetingen van monster Lysimeter PIW, de data van NAUlysimeter-3 dient te worden vergeleken met de laboratoriummetingen van monster
Lysimeter PIW+organic waste (toevoeging van 5% shredder en 5% zuiveringsslib).

ECN-C--04-096

21

De pH-stat resultaten voor NH4 laten een pH onafhankelijke uitloging zien (Figuur 9). Het
laboratorium monster met extra organische stof (lysimeter2) heeft een uitloging die ongeveer
een orde van grootte hoger ligt dan voor lysimeter1. Dit geeft aan dat een hogere organische stof
belasting resulteert in een hogere NH4 concentratie. Echter, er is geen eenduidige correlatie te
vinden tussen de gemeten concentraties van NH4 en DOC voor de gegevens van de pilotproef.
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Figuur 9 NH4 als functie van pH en L/S in de lysimetermengsels (lab), lysimeterexperimenten
en het percolaat- en run-off water in compartiment 13AA.
Hetzelfde effect lijkt zich af te tekenen bij de lysimeter experimenten, LYS3 heeft een duidelijk
hogere uitloging dan LYS1 en 2 door de toevoeging van shredderafval en zuiveringsslib. De
ammonium emissies op Nauerna (13AA) liggen fors hoger dan voor alle lysimeters. Het zou
kunnen dat de opgeloste zuurstof concentraties in het percolaat op Nauerna een stuk lager liggen
dan in de lysimeters. Het is bekend dat ammonium door micro-organismen in aanwezigheid van
zuurstof bij neutrale pH, omgezet kan worden naar nitraat. Dit mechanisme zou hier van
toepassing kunnen zijn. In de pilotproef (13AA), en wellicht in de kolomproef met de lysimeter
mengsels, zou de zuurstofconcentratie limiterend kunnen zijn waardoor de ammonium
concentraties hoog blijven. Dit mechanisme is verder onderzocht en beschreven in hoofdstuk
3.7. Verder is te zien dat de gemeten concentraties van het lysimeter mengsel (LYS1) in de
kolomproef bij lage L/S op het zelfde niveau liggen als de gemeten concentraties in de
pilotproef (NAU:13AA). Dit geeft aan dat een laboratoriumtest bij lage L/S een goed beeld
geeft van de NH4 concentraties in het percolaatwater.
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3.3.2 Chloride
Chloride is zeer mobiel in afvalstoffen, de uitloging wordt slechts beperkt door de
beschikbaarheid. Tijdens het vullen van de proefcel (comp. 13AA) op Nauerna zijn monsters
genomen van vele individuele afvalstoffen en hierop zijn korte (1 uur) uitloogtesten en analyses
van chloride (en DOC) gedaan. In Figuur 10 zijn de resultaten voor chloride weergegeven.
Tevens staan de resultaten van (een deel van) de verkorte on-site uitloogtesten in de grafiek van
chloride als functie van pH, weergegeven als de losse datapunten. Het is uit Figuur 7 al duidelijk
geworden dat er een grote spreiding in de geleidbaarheid is in de individuele afvalstoffen. De
chloride emissie van de lysimeter mengsels ligt hoger dan de meeste individuele afvalstoffen die
in Figuur 10 zijn weergegeven, waarschijnlijk heeft dit deels te maken met de verschillende
uitloogtijden bij deze experimenten (1 uur voor de korte testen, 48 uur voor de pH-stat testen).
Daarnaast spelen verschillen in beschikbaarheid in de verschillende deelmonsters waarschijnlijk
een rol.
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Figuur 10 Cl- als functie van pH en L/S in de lysimetermengsels (lab), lysimeterexperimenten
en het percolaat- en run-off water in compartiment 13AA (pilotproef). Om de
spreiding in uitloogresultaten van individuele monsters van het mengsel duidelijk te
maken zijn deze resultaten als losse datapunten weergegeven. Deze datapunten
bevatten de volgende materialen: verontreinigde grond (contaminated soil),
boorgruis (drilling grit), Industriële as (Industrial combustion ash), slib (Industrial
sludge), Verfafval (Paint residue), zandfractie grondreiniging (Sand remediated),
RWZI slib (Sewage sludge), Shredder afval (shredder waste 1 en 2),
grondreinigingsresidue (soil remediation sludge) en straalgrit.
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3.3.3 Borium
Borium vertoont een licht pH afhankelijk gedrag in de pH-stat resultaten, de verschillen tussen
de twee lysimetermengsels zijn klein (Figuur 11). B is een anion dat zich vrij conservatief
gedraagt en op termijn uitgeput raakt. Ook hier valt het zeer systematische gedrag als functie
van L/S op tussen de verschillende proeven. De lage borium waarden bij extreem lage L/S
hangen in lysimeterpercolaat hangt samen met vermenging van lysimeterpercolaat met initieel
aanwezig water in het drainage systeem. Deze verklaring wordt ondersteund door het feit dat dit
effect voor vrijwel alle mobiele elementen in vergelijkbare mate wordt gevonden, het betreft
hier dus een aanloop effect.
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Figuur 11 B als functie van pH en L/S in de lysimetermengsels (lab), lysimeterexperimenten en
het percolaat- en run-off water in compartiment 13AA.

3.3.4 Mangaan
Het uitlooggedrag van Mn als functie van pH is voor beide lysimetermengsels nagenoeg gelijk.
Ook een aantal losse afvalstoffen die deel uitmaken van het mengsel liggen op hetzelfde
uitloogniveau als de beide mengsels (Figuur 12). De overeenkomst tussen de pH-stat testen en
de kolomtest lijkt hier goed (vergelijk uitloging bij pH 7). De cumulatieve emissie zoals
gemeten in de pilotproef op Nauerna sluit ook zeer goed aan bij de kolomtest resultaten. Mn is
een typische redox indicator. Bij lage redox neemt Mn sterk toe, dit is het geval in de pilotproef.
Het verschil in emissie tussen lysimeters en pilotproef wordt waarschijnlijk veroorzaakt door
verschillen in redoxpotentiaal. De redoxpotentiaal in de pilotproef is ook consistent wat lager
dan in de lysimeters. Het percolaatwater van de pilotproef had het eerste jaar een iets lagere
redoxpotentiaal van ongeveer -150 tot -200 mV, het percolaatwater uit de lysimeters had een
redoxpotentiaal van ongeveer -100 tot -150 mV. Het lijkt erop dat Mn hier zeer gevoelig voor is
en zodra er verschillen in redoxpotentiaal optreden zal dit in de Mn (en Fe) niveau’s merkbaar
zijn.
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Figuur 12 Mn als functie van pH en L/S in de lysimetermengsels (lab), lysimeterexperimenten
en het percolaat- en run-off water in compartiment 13AA.

3.3.5 Calcium
De Ca uitloging is hoog bij lage pH en neemt daarna af naar hogere pH (zeer waarschijnlijk
door oplosbaarheidscontrole met gips), bij pH waarden groter dan 7 treden er verschillen in het
uitloogniveau tussen de lysimeter mengsels op (Figuur 13). In de paragraaf over geochemische
modellering wordt nader op het uitlooggedrag en de relevante minerale fasen die een rol spelen
bij de Ca uitloging ingegaan.
De cumulatieve emissies zoals gemeten in alle schaalniveau’s komen zeer goed met elkaar
overeen, dit suggereert dat dezelfde dominante processen in deze experimenten een rol spelen
bij de emissie van Ca.

ECN-C--04-096

25

100000

100000

JN 10000
J
1000
P
@D 100
&>
H 10
VD
1
HO
HU 0.1

P
X& 0.01
0.001

10000
1000
J
N

J
P
@
D
&
>

100
10
1
0.1
0.01
0.001
1

3

5

7

9

11

13

1E-06 1E-05 0.0001 0.001

S+
Drilling grit
Lysimeter PIW
Paint residue
Shredder waste 1
Soil remediation sludge 1
STRAALGRIT

0.01

0.1

1

10

100

/6 ONJ
Industrial combustion ash
Lysimeter PIW+organic waste
Sewage sludge
Shredder waste 2
Soil remediation sludge 2

Lysimeter PIW
NAU-13AA-P
NAU-Lysimeter1-P
NAU-Lysimeter2-P
NAU-Lysimeter3-P

Lysimeter PIW+organic waste
NAU-13AA-R
NAU-Lysimeter1-R
NAU-Lysimeter2-R
NAU-Lysimeter3-R

10000

1000
O
J
P

@
D
&
>
100

10
1E-06 1E-05 0.0001 0.001

0.01

0.1

1

10

100

/6 ONJ
Lysimeter PIW
NAU-13AA-P
NAU-Lysimeter1-P
NAU-Lysimeter2-P
NAU-Lysimeter3-P

Lysimeter PIW+organic waste
NAU-13AA-R
NAU-Lysimeter1-R
NAU-Lysimeter2-R
NAU-Lysimeter3-R

Figuur 13 Ca als functie van pH en L/S in de lysimetermengsels (lab), lysimeterexperimenten en
het percolaat- en run-off water in compartiment 13AA.

3.3.6 Koper
De uitloging van Cu in de kolomproef is hoger voor het laboratorium mengsel Lys2 ten opzichte
van Lys1, hetgeen ook wordt verwacht door het hogere DOC niveau in monster Lys2. Dit wordt
tevens bevestigd door het percolaat van lysimeter3, dat een hogere koper concentratie heeft dan
lysimeter1 en 2. De data van de pilotproef (Nau:13AA) liggen ongeveer een orde van grootte
lager dan de lysimeters. Dit is waarschijnlijk te wijten aan de meer geoxideerde omstandigheden
in de lysimeters (hogere redoxpotentiaal), waardoor het Cu(II) sterk complexeert met DOC. In
de pilotproef heersen meer gereduceerde omstandigheden waardoor het minder oplosbare Cu(I)
species meer dominant is en/of slecht-oplosbare (Cu(I) of Cu(II)) sulfiden worden gevormd.
Het mechanisme hiervoor is echter nog niet geheel duidelijk, zie ook Figuur 14, en verdient
nader onderzoek.
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Figuur 14 Cu als functie van pH en L/S in de lysimetermengsels (lab), lysimeterexperimenten
en het percolaat- en run-off water in compartiment 13AA.

3.3.7 Organische microverontreinigingen (PAK, VOX en minerale olie)
De pH afhankelijke uitloging van organische microverontreinigingen is bepaald op de
lysimetermengsels, hierbij is de uitloging van minerale olie, PAK en VOX gemeten.
Tevens zijn kolomtesten op deze monsters uitgevoerd om de cumulatieve emissie als
functie van L/S te meten.
3.3.7.1 Minerale olie

Op een aantal tijdstippen zijn eluaten van de lysimeter experimenten alsmede van de
pilotproef geanalyseerd op organische microverontreinigingen. In Figuur 15 zijn de
resultaten voor minerale olie weergegeven. De uitloging van minerale olie neemt toe bij
hoge pH, wellicht heeft dit te maken met binding aan DOC. Tevens speelt mee dat aan
het lysimeter 2 mengsel shredderafval is toegevoegd. Mogelijk wordt hiermee ook een
hoger minerale olie gehalte in het monster bewerkstelligd.
Hoewel er nog niet zoveel datapunten van de pilotproef voor minerale olie zijn, lijkt de
overeenkomst met de laboratoriumresultaten veelbelovend. Het is opvallend dat de
eindwaarde van de kolomproef (L/S=10) een significant lagere emissie oplevert dan het
resultaat van de pH-stat (L/S=10) bij eigen pH (ongeveer 7). Deze observatie impliceert
een lager lange termijn emissie niveau dan op basis van pH-stat experimenten geschat
zou worden. Dit wijst erop dat de kolomproef in dit geval een betere simulatie van de
pilotproef oplevert. Er is mogelijk sprake van een langzame afgifte van minerale olie,
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die in de pH-stat door de continue agitatie van deeltjes wordt versneld. Verder is te zien
in Figuur 15 dat de uitloging in de kolomproef voor het monster Lysimeter PIW lijkt af
te vlakken, dit betekent dat er uitputting optreedt bij hogere L/S waarde. Het monster
met extra organische stof toevoeging (Lysimeter PIW+organic waste) laat deze
afvlakking echter nog niet zien bij L/S=10. Doordat de uitvoering van uitloogproeven
voor meting van organische microverontreinigingen lastig is, dienen de resultaten op dit
moment meer indicatief dan kwantitatief geïnterpreteerd te worden.
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Figuur 15 Minerale olie als functie van pH en L/S in de lysimetermengsels en het percolaat- en
run-off water in compartiment 13AA. Let op: de schaalverdeling van pH-stat en
kolomproef komt hier niet met elkaar overeen.

3.3.7.2 PAK

Ook de PAK uitloging (Figuur 16) neemt toe bij toenemende pH en is over het gehele
pH traject hoger voor het mengsel Lysimeter 2 (5% zuiveringsslib en 5% shredderafval
toevoeging). Dit heeft zeer waarschijnlijk te maken met de binding van PAK aan
organische stof. Deze relatie is ook vastgesteld in Comans(2001) (). DOC heeft een
hoge affiniteit voor de binding van PAK, hierdoor wordt de PAK concentratie in
oplossing sterk verhoogd. Het is mogelijk dat naast het verhoogde gehalte aan
organische stof, het PAK gehalte in het mengsel Lysimeter 2 hoger is door de
toevoeging van shredderafval.
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Alhoewel ook hier nog niet heel veel data van de PAK uitloging als functie van L/S
beschikbaar is, lijken de gemeten emissies op de verschillende schaalniveau’s goed met
elkaar in overeenstemming.
Het is ook voor de PAK uitloging opvallend dat de eindwaarde van de kolomproef
(L/S=10) een significant lagere emissie oplevert dan het resultaat van de pH-stat
(L/S=10) bij eigen pH (ongeveer 7). Er is hier ook mogelijk sprake van een langzame
afgifte van PAK, die in de pH-stat door de continue agitatie van deeltjes wordt versneld.
Dit wijst er wederom op dat de kolomproef in dit geval een betere simulatie van de
pilotproef oplevert. In tegenstelling tot de resultaten van de minerale olie lijkt de
cumulatieve emissie van monster Lysimeter PIW in de kolomproef nog wel door te
lopen (bij L/S=10), dit suggereert dat de voor uitloging beschikbare fractie nog niet
uitgeput is. Echter, het monster Lysimeter PIW+organic waste lijkt wel meer af te
vlakken. Er zijn dus ook voor de PAK's nog geen eenduidige conclusies te trekken, een
potentieel probleem bij deze analyses en de interpretatie van de gegevens is de
mogelijke verdamping van het relatief vluchtige naftaleen. Deze component bepaald
voor een groot deel de Som PAK. Uit voorlopige resultaten met kolomproeven op
monsters van asfaltgranulaat, een verontreinigde bodem en ONF (Organisch Natte
Fractie uit huisvuil) die lange tijd hebben gelopen (tot L/S=150), kan worden afgeleid
dat de cumulatieve emissie van L/S=10 tot L/S=150 nog grofweg een factor 10
toeneemt (4). Dergelijk hoge L/S waarden zijn echter irrelevant voor de beoordeling van
stortscenario’s vanwege de extreem lange tijdschaal waarop dergelijke L/S waarden
bereikt zouden kunnen worden.
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Figuur 16 Som PAK (16 EPA) als functie van pH en L/S in de lysimetermengsels en het
percolaat- en run-off water in compartiment 13AA. Let op: de schaalverdeling van
pH-stat en kolomproef komt hier niet met elkaar overeen.


3.3.7.3 VOX

De VOX emissies zoals gemeten in de pH-stat experimenten (Figuur 17) geven aan dat
de uitloging niet afhankelijk is van pH. Dit zou betekenen dat VOX eenzelfde soort
gedrag vertoont als zouten (Na, Cl, K). De VOX concentraties in de kolomproef zijn
hoger voor het organisch-rijke mengsel in vergelijking met het lysimetermengsel zoals
ook gestort is in de pilotproef (Figuur 17). Ook voor VOX geldt waarschijnlijk dat de
verhoging in dit monster te maken kan hebben met de additie van shredderafval. Het is
wel vreemd dat de verhoging niet in de pH-stat resultaten naar voren komt, mogelijk
wordt de inconsistentie veroorzaakt door verdamping van VOX in de pH-stat
experimenten. In de pH-stat proeven staat er namelijk een zogenaamde headspace boven
de suspensie, in een kolomproef gebeurt dit alleen in een relatief korte periode bij het
opvangen van het eluaat. De eindwaarde van de kolomproef (L/S=10) in het monster
Lysimeter PIW komt voor VOX wel goed overeen met de uitloging in de pH-stat bij
eigen pH (ongeveer pH 7).
De resultaten van de kolomproeven geven nog geen definitief uitsluitsel over het
uitloogmechanisme van VOX doordat ook de emissies hier in het ene geval lijken af te
vlakken (monster met toevoeging organische stof) en in het andere geval nog lijken te
stijgen bij L/S=10. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de gemeten concentraties in
de verschillende proeven zijn doorgaans kleiner dan 1 µg/L, behalve voor het
lysimetermengsel met organisch afval toevoeging (Lysimeter PIW+organic waste). De
grenswaarden in de 4e nota waterhuishouding liggen voor VOX op 5 µg/L (MTR
totaal).
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Figuur 17 VOX als functie van pH en L/S in de lysimetermengsels en het percolaat- en run-off
water in compartiment 13AA. Let op: de schaalverdeling van pH-stat en kolomproef
komt hier niet met elkaar overeen.

Omdat VOX een somparameter is, is voor een paar monsters (van mengsel Lysimeter 1)
de onderverdeling in individuele componenten weergegeven in tabel 5.1. In het vorige
voortgangsverslag is opgemerkt dat de parameter VOX voornamelijk bestaat uit
methyleenchloride. Recent is vast komen te staan dat deze component destijds een
contaminatie is geweest van de eluaten. Het bleek dat ook andere monsters die in deze
serie zijn gemeten hoge concentraties methyleenchloride hadden. De resultaten van de
kolomtest op het monster LYS2 wijst ook uit dat de VOX concentraties laag zijn.

Tabel 1 Gemeten VOX concentraties in mengsel Lysimeter 1 en de verdeling van individuele
componenten waaruit de somparameter VOX is opgebouwd
Component
VOX
TRANS-1,2-DICHLOROETHYLENE
1,1-DICHLOROPROPENE
CIS-1,2-DICHLOROETHYLENE
1,2-DICHLOROETHANE
TRICHLOROETHYLENE
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE

ECN-C--04-096

concentratie (µg/L)
kolom 1e fractie
0.173
0.09
0.03
0.05
0.003

concentratie (µg/L)
ANC eigen pH
0.090
0.03
0.008
0.02
0.02
0.002
0.01
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De volgende conclusies kunnen aan de waarnemingen aan organische
microverontreinigingen verbonden worden:
- organische microverontreinigingen kunnen op dezelfde wijze beoordeeld worden als
anorganische parameters als het om de beoordeling van impact gaat.
- De samenhang van kolom en pH stat gegevens is net als bij anorganische micro’s
consistent. Met dien verstande dat de kolomproef zowel voor minerale olie als voor
PAK (en dus ook voor andere slecht in water oplosbare organische micros)
waarschijnlijk een betere weerspiegeling geeft dan een batch proef waar te veel
irreversibele mobilisatie optreedt. Er is mogelijk sprake van een langzame afgifte
van minerale olie en PAK, die in de pH-stat door de continue agitatie van deeltjes
wordt versneld.Voor VOX geldt een gedrag dat lijkt op zeer mobiele water
oplosbare zouten als Na,K en Cl.
-

3.4

De nauwe correlatie met het DOC gedrag in het lab onderzoek wijst erop dat verlaging van
het DOC niveau in oplossing mede een lagere emissie van tal van organische micro’s (en
metalen) met zich mee zal brengen. Deze waarneming zal in het veld door meer metingen
nader onderbouwd moeten worden om de geldigheid voor het veld te demonstreren.

Voorkeursstroming afgeleid uit gedrag mobiele stoffen

De uitloging van mobiele anorganische componenten op verschillende schaalniveau’s
(lab, lysimeter en pilotproef) kan inzicht geven in de voor uitloging beschikbare fractie
op praktijkschaal. In de kolomproef op het laboratorium wordt het systeem namelijk op
een gecontroleerde manier verzadigd, er zal dus weinig tot geen materiaal zijn dat niet
aan het uitloogproces deelneemt. Op grotere schaal en vooral door uitloging onder
onverzadigde omstandigheden (lysimeter en pilotproef) kan het wel voorkomen dat
bepaalde delen van het stortlichaam niet voor uitloging beschikbaar zijn als gevolg van
voorkeursstromen.
In de Figuur 18, Figuur 19 en Figuur 20 is de cumulatieve emissie van Na, K en Cl
weergegeven als functie van L/S. Het valt op dat de emissies van Na, K en Cl in de
lysimeterproeven en de pilotproef op Nauerna lager uitvallen dan op het laboratorium
gemeten is. Omdat deze zouten zeer weinig tot geen interactie met de matrix vertonen
kan het verschil verklaard worden door voorkeursstromen in het afval. In tabel 5.2 is de
cumulatieve emissie (voor lysimeter en pilotproef) als percentage van de emissie in de
kolomtest weergegeven.
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Figuur 18 Verschillen in gemeten emissie van Na tussen lysimeter en pilotproef en laboratorium
metingen (kolomtest)
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Figuur 20 Verschillen in gemeten emissie van Cl tussen lysimeter en pilotproef en laboratorium
metingen (kolomtest)
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Tabel 2 Berekende uitloogpercentages voor Na, K en Cl ten opzichte van de kolomproef. De
berekeningen zijn uitgevoerd op gemeten emissies tussen L/S 0.05 en 0.7.
Experiment
Nauerna 13AA
LYS 1
LYS 2
LYS 3

% Na
46
23
33
38

%K
36
16
23
33

% Cl
28
22
21
36

Figuur 20 en tabel 5.1 wijzen erop dat ca. 20-30% van het totale volume effectief
doorstroomd is. Hierbij wordt aangenomen dat de kolomproef als representatief voor de
totale uitloogbare inhoud kan worden gezien. Indien wordt aangenomen dat in een
kolom op lab schaal ca. 15 % niet doorstroomd wordt (eerder vastgesteld voor
vergelijkbaar materiaal) dan leidt dit tot een gemiddelde doorspoeling van 25 % van het
pakket (range 15 – 35 %).

3.5

Emissies Duurzaam storten vs conventioneel storten

Om een eerste indruk te krijgen van de percolaat concentraties als functie van tijd en de
vergelijking met andere compartimenten is een inventarisatie gemaakt voor Nauerna. Van deze
stortplaats zijn veel gegevens van metaalconcentraties als functie van tijd aanwezig. In Figuur
21 staan de resultaten van de vergelijking op basis van de gemeten concentraties. Er is
onderscheid gemaakt tussen het influent water van de waterzuivering (PWZI), de separate
compartimenten op Nauerna (Overige compartimenten), het percolaat- en run-off water van de
pilotproef duurzaam storten (13AA, P en 13aa, R) en de lysimeter experimenten (Lysimeters).
De DOC en chloride concentraties geven gelijke niveau’s in de overige compartimenten en de
duurzaam storten proef (13AA).
De concentraties van As, Cr en Pb liggen voor het duurzaam storten compartiment (13AA) en
de lysimeters grofweg aan de onderkant van het concentratiebereik in vergelijking met de
overige compartimenten. Het is op dit moment nog niet te zeggen of deze resultaten behaald
worden door de beïnvloeding van processen door het duurzaam storten concept, maar het biedt
wel perspectief op gunstiger omstandigheden in het stortlichaam. Ook de Cu concentraties in
comp. 13AA liggen aan de onderkant van de range in vergelijking met de overige
compartimenten. Alleen de resultaten van de lysimeters liggen duidelijk hoger dan de
concentraties die in comp. 13AA gemeten zijn. Dit is waarschijnlijk te wijten aan de meer
geoxideerde omstandigheden in de lysimeters, waardoor het Cu(II) sterk complexeert met DOC.
In de pilotproef heersen meer gereduceerde omstandigheden waardoor het Cu(I) species meer
dominant is, mogelijk heeft dit species een lagere affiniteit voor DOC of worden anorganische
complexen belangrijker (sulfiden?). Het mechanisme hiervoor is echter nog niet geheel
duidelijk.
De ammonium uitloging lijkt vergelijkbaar met de overige compartimenten, behalve voor de
lysimeters. Hier is de ammonium uitloging fors lager, momenteel wordt extra onderzoek
verricht naar de oorzaken hiervan.
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Figuur 21 Concentraties in percolaatwater als functie van tijd. In de grafieken worden data van
Nauerna vergeleken met de pilotproef Duurzaam storten en de lysimeter
experimenten.

3.6

Consistent geochemisch gedrag op labschaal, lysimeter en veldschaal.

De lood emissie op basis van modellering van de percolaat gegevens van Nauerna is met het aan
de database gekoppelde programma Orchestra berekend voor een deel van de tijdserie verkregen
vanaf de aanleg (Figuur 22). De gebruikte monsters voor deze eerste verkennende berekeningen
zijn genomen in de periode van 25-5-’00 tm15-8-’01. Het is frappant dat de chemische fase
(PbMoO4), die in de kolom, lysimeter en pH stat proeven de meest belangrijke oplosbaarheids
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controlerende fase lijkt te zijn ook in het veldpercolaat opduikt en tevens de fluctuatie in de tijd
lijkt te volgen. Dat maakt de conclusie dat PbMoO4 in de Nauerna pilot een relevante
oplosbaarheidscontrolerende fase is steeds sterker. Bovendien geeft het aan dat de gemengde
stort zich ondanks grote heterogeniteit op lokaal niveau, in z’n totaliteit zeer systematisch
gedraagt. Deze observatie heeft grote betekenis om de blackbox gedachte die lange tijd bij
storten opgeld heeft gedaan te vervangen door een mechanistische procesmatige gedachte.
Deze berekeningen zullen in het vervolg van het project worden uitgebreid over een langere
tijdsperiode en met meerdere elementen.
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Figuur 22 Geochemische modellering van Pb uitloging op basis van oplosbaarheidscontrole
door PbMoO4 van Nauerna percolaat water met Orchestra.
Conclusies uit deze observaties voor lood zijn:
- een gemengde stort gedraagt zich in z’n totaliteit veel systematischer en veel meer
voorspelbaar dat op grond van de op het eerste gezicht waarneembare heterogeniteit
verondersteld zou worden.
- Op basis van deze observaties komt de voorspelling van uitlooggedrag van gemengd afval
sneller binnen bereik dan vorig jaar nog veronderstelt
- het uitlichten van onevenredig aan de concentraties in percolaat bijdragende deelstromen
kan met meer succes dan te voren vastgesteld worden. Nader onderzoek naar de
mogelijkheden hiervoor (door onafhankelijk van elkaar modellering en verificatie metingen
te doen kan uitsluitsel geven over wat momenteel haalbaar is.

3.7

Aanvullende experimenten ammonium uitloging in lysimeterproeven

De ammonium uitloging in de pilotproef op Nauerna en de lysimeters op ECN vertoont grote
verschillen. Om deze verschillen te verklaren zijn verschillende experimenten uitgevoerd. De
hypothese was dat de ammonium concentraties in het percolaat water van de lysimeters laag
was doordat het opgevangen water nog een periode in contact met lucht staat voordat de
opvangvaten geleegd/bemonsterd worden. In deze periode (vaak enkele weken) zou het
uitgeloogde ammonium afbreken waardoor het observeerde verschil ontstaat.
De eerste set proeven bestond uit het beregenen van lysimeter 1 en 2 en het opgevangen van het
percolaat water. Het percolaat water van lysimeter 1 wordt na opvangen direct onder N2

36

ECN-C--04-096

gehouden, het water van lysimeter 2 wordt op de normale manier opgevangen. In Tabel 3 is te
zien dat de ammonium concentraties direct na beregening ongeveer op het niveau van de
detectielimiet liggen. Deze resultaten geven aan dat het mechanisme van ammonium afbraak
tijdens de opslagperiode van de opvangvaten onlogisch is.

Tabel 3. Ammonium concentraties in percolaatwater lysimeters direct en 24 uur na beregening.
Lysimeter 1 is constant onder N2 gehouden, lysimeter 2 heeft blootgestaan aan de
lucht.
Tijd (uren) NH4 (mg/L) NO2 (mg/L) NO3 (mg/L)

'HWHFWLHOLPLHW 
Lysimeter 1
Lysimeter 1
Lysimeter 2
Lysimeter 2

0
24
0
24







0.014
0.033
0.011
0.037

0.02

56.6

0.01

13.4

Naar aanleiding van de resultaten in Tabel 3 is besloten om verder te zoeken naar de oorzaak
van het mogelijke verschil in concentraties tussen de pilotproef en de lysimeter experimenten.
Er zijn daarom vier kernen uit lysimeter 3 (extra organische stof en naar verwachting hoger in
ammonium) gestoken op een diepte van 30-50 cm. Er werd verwacht dat dit materiaal nog wel
ammonium zou bevatten, daarom is een uitloogproef en analyse op ammonium uitgevoerd. Het
bleek echter dat ook dit monster nagenoeg geen ammonium bevatte (0.026 mg/L). Het in de
koelcel opgeslagen afvalmengsel van lysimeter 3 is vervolgens ook uitgeloogd bij L/S=10 en
bleek wel ammonium te bevatten. Daarna zijn de ammonium concentraties in het eluaat in de
tijd gevolgd (monsters op lab bewaard bij kamertemperatuur, geen micro-organismen
toegevoegd), de resultaten staan in Tabel 4 en zijn grafisch weergegeven in Figuur 23.
Tabel 4. Ammonium concentraties in het afvalmengsel van lysimeter 3 na 24 uur uitloging bij
L/S=10 op verschillende tijdstippen.
Tijd (dagen)

'HWHFWLHOLPLHW

NH4 (mg N/L) NO2 (mg N/L) NO3 (mg N/L)

0
6
20







37.00
31.19
6.08

4.11
8.22
20.79

10.26
10.66
22.31

In Tabel 4 is te zien dat de ammonium concentratie bij L/S=10 37 mg N/L is, dit komt overeen
met een emissie van 370 mg N/kg. In de oorspronkelijke pH-stat en kolom experimenten op dit
monster was de ammonium emissie ongeveer 800 mg N/kg. Dit betekent dat hier nog de helft
van over is gebleven. Verder laat Tabel 4 zien dat de ammonium concentraties na 20 dagen
gezakt zijn tot 6.1 mg N/L, de concentraties nitriet en nitraat stijgen in deze periode, de stikstof
balans klopt goed. Deze experimenten geven aan dat ammonium in de uitloogvloeistof omgezet
kan worden onder invloed van zuurstof en dat de omzettingsproducten vooral nitriet en nitraat
zijn.
De resultaten van de verschillende ammonium proeven geven aan dat het afvalmengsel in de
lysimeters weinig ammonium meer bevat. Omdat de ammonium concentraties in het percolaat
water van de lysimeters altijd laag zijn geweest (behalve voor een aantal metingen van het runoff water van lysimeter 3), wordt geconcludeerd dat het ammonium in de lysimeters vooral is
verdwenen door (microbiologische) omzettingen. Wanneer uitspoeling het dominante
mechanisme was geweest waren namelijk in het begin veel hogere concentraties gemeten.
Waarschijnlijk kan het ammonium in de lysimeters relatief makkelijk omgezet worden door de
meer aërobe omstandigheden in het afvalpakket in vergelijking met de pilotproef. Dit is de
reden voor de lagere emissies in de lysimeters ten opzichte van de pilotproef.

ECN-C--04-096

37

40
35

/
1J 30
P
H 25
LW 20
DU
WQ 15
HF
QR 10
&5

NH4
NO2
NO3

0
0

6

20

7LMG GDJHQ
Figuur 23. Ammonium, nitriet en nitraat concentraties in een uitloogoplossing van lysimeter
mengsel als functie van tijd.
Deze bevindingen kunnen gebruikt worden om mogelijkheden te zoeken naar de (versnelde)
afbraak van ammonium op stortplaatsen in het algemeen en binnen het Duurzaam storten
project in het bijzonder (bioreactor concept). Uit besprekingen met Afvalzorg blijkt dat afbraak
van ammonium door de waterzuivering momenteel al goed verloopt, er is geen aanleiding om
verdere experimenten op Nauerna uit te voeren.

3.8

Karakterisering organische stof

De organische stof in diverse monsters (influent, effluent, percolaat 13AA en het lysimeter
afvalmengsel) van stortplaats Nauerna is gekarakteriseerd met een aantal technieken. Ten eerste
zijn proeven uitgevoerd om de bindingsaffiniteit van PAK’s voor organische stof te meten.
Verder is de koolstof speciatie in de monsters gemeten met de bij ECN ontwikkelde snelle batch
procedure om concentraties van humuszuur (HA), fulvozuur (FA) en de overige meer hydrofiele
organische stof (Hy) te bepalen. Daarnaast zijn uit deze monsters ook humus- en fulvozuren
geisoleerd en gezuiverd om hier nog enkele karakteristieke eigenschappen van te bepalen. De
geisoleerde humus- en fulvozuren worden bewaard voor verdere karakterisering zoals het meten
van de bindingscapaciteit voor zware metalen. Dit zal waarschijnlijk in de loop van 2004
uitgevoerd worden in een meer fundamentele studie naar eigenschappen van organische stof.

3.8.1 Bepaling van de affiniteit van PAK voor DOC
De bepaling van de affiniteit van PAK voor DOC is uitgevoerd met de zogenaamde flocculatie
methode. Deze methode is nog in een onderzoek stadium maar er zijn al diverse goede
resultaten mee behaald. Het blijkt echter dat de resultaten voor de diverse percolaatwater
monsters onduidelijkheden opleveren omtrent de interpretatie van de proeven.
De methode is gebaseerd op de meting van totaal opgelost PAK in een oplossing, waarna de
(voornamelijk) aan humuszuur gebonden PAK’s worden neergeslagen door toevoeging van
Aluminiumsulfaat. Het Aluminiumsulfaat flocculeert namelijk het humuszuur uit de oplossing,
waardoor ook het organisch gebonden PAK verdwijnt. Na de flocculatie en afscheiding van het
precipitaat wordt nogmaals de concentratie PAK in oplossing bepaald. Deze meting
representeert de concentratie aan vrij of niet-gebonden PAK.
Uit de resultaten bleek dat in alle gevallen de vrije PAK concentraties hoger lagen dan de totale
PAK concentraties. De oorzaak van dit probleem is nog niet bekend. Om deze reden is het voor
deze monsters niet mogelijk om de bindingsaffiniteit van PAK voor DOC in te schatten. In
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Tabel 5 staan de resultaten van de totaal opgeloste PAK concentraties weergegeven. Het valt op
dat de som PAK in Perc. 13AA ongeveer een factor 20 hoger is dan het influentwater van
Nauerna. Dit wordt vooral veroorzaakt door hogere concentraties van acenaphthene, fluorene en
fluoranthene. Het is niet duidelijk waar dit verschil vandaan komt, het zou in ieder geval niet
verwacht worden op basis van de gemeten concentraties HA in de verschillende monsters (zie
paragraaf 3.8.2). De gemeten PAK concentraties overschrijden de interventiewaarde voor
grondwater (1 µg/L) alleen voor fluoranthene in het percolaat water van comp. 13AA.
Tabel 5. PAK concentraties in Influent, effluent en percolaatwater van comp. 13AA
PAK
naphthalene
acenaphthylene
acenaphthene
fluorene
phenanthrene
anthracene
fluoranthene
pyrene
benz(a)anthracene
chrysene
benzo(b)fluoranthene
benzo(k)fluoranthene
benzo(a)pyrene
dibenz(a,h)anthracene
benzo(ghi)perylene
indeno(123cd)pyrene
SOM 16 EPA PAK

Influent
(µg/L)
0.154
0.000
0.057
0.025
0.046
0.004
0.010
0.021
0.003
0.003
0.004
0.001
0.000
0.000
0.000
0.000
0.327

Effluent
(µg/L)
0.154
0.147
0.112
0.069
0.050
0.007
0.029
0.016
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.583

Perc. 13AA
(µg/L)
0.742
0.049
1.156
3.899
0.058
0.135
1.165
0.330
0.009
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
7.544

3.8.2 Verdeling van organische stof in influent, effluent en percolaat water
De gemeten DOC concentraties in influent-, effluent- en percolaat water zijn onderverdeeld in
HA, FA en een fractie Hy op basis van een snelle batch procedure om deze componenten
kwantitatief te kunnen meten. De metingen zijn in duplo uitgevoerd om gelijk een beeld te
krijgen van de reproduceerbaarheid van de methode. Een overzicht van de meetresultaten is
weergegeven in Tabel 6, Tabel 7 en Tabel 8. Uit deze Tabellen blijkt allereerst dat de relatieve
standaarddeviatie van de methode maximaal 6.7% is en meestal zelfs kleiner dan 1% is. Dit
betekent dat de reproduceerbaarheid van de methode ook voor deze matrix goed te noemen is.
De massabalans is groter dan 90%, door de verschillende stappen in de procedure en de
verschilmetingen van DOC mist ongeveer 10% van het DOC in het uiteindelijke resultaat.
Verder kan uit Tabel 6, Tabel 7 en Tabel 8 afgeleid worden dat DOC in deze monsters voor het
grootste deel bestaat uit FA, een redelijk deel Hy en dat slechts een klein gedeelte bestaat uit
HA. Deze resultaten geven aan dat een groot deel van DOC bestaat uit organische stof die
potentieel in staat is om zware metalen en organische microverontreinigingen te binden.
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Tabel 6. Bepaling van HA, FA en Hy in influent water van stortplaats Nauerna

DOC
HA
FA
Hy
Massabalans (%)

Influent 1
(mg C/L)
202
1.59
123.72
52.16

Influent 2
(mg C/L)
202
1.57
125.03
51.28

Gemiddeld
(mg C/L)
1.58
124.38
51.72

St. dev.
(mg C/L)
0.01
0.93
0.63

Rel. St. dev.
(%)
0.78
0.75
1.21

87.86

88.06

87.96

0.14

0.16

Tabel 7. Bepaling van HA, FA en Hy in effluent water van stortplaats Nauerna

DOC
HA
FA
Hy
Massabalans (%)

Effluent 1
(mg C/L)
150
0.65
88.82
42.11

Effluent 2
(mg C/L)
150
0.65
97.47
40.28

Gemiddeld
(mg C/L)
0.65
93.14
41.20

St. dev.
(mg C/L)
0.00
6.12
1.29

Rel. St. dev.
(%)
0.66
6.57
3.14

87.72

92.27

89.99

3.21

3.57

Tabel 8. Bepaling van HA, FA en Hy in percolaat water van compartiment 13AA op stortplaats
Nauerna

DOC
HA
FA
Hy
Massabalans (%)

Perc. 13AA 1 Perc. 13AA 2
(mg C/L)
(mg C/L)
199
199
0.87
0.96
135.17
139.75
46.12
46.03
91.54

93.84

Gemiddeld
(mg C/L)
0.92
137.46
46.08

St. dev.
(mg C/L)
0.06
3.24
0.06

Rel. St. dev.
(%)
6.71
2.36
0.13

92.69

1.63

1.76

In Figuur 24 staat de procentuele verdeling van HA, FA en Hy voor het influent, effluent en
perc. 13AA weergegeven. Hieruit blijkt dat de procentuele verdeling van DOC in de drie
monsters overeenkomt. Het valt op dat slechts een zeer klein percentage van DOC uit HA
bestaat (<1%), het grootste deel van DOC bestaat uit FA (70%) en ongeveer 30% bestaat uit Hy.
Uit Figuur 24 blijkt verder dat de procentuele samenstelling van DOC volgens deze
classificering niet verandert door de waterzuivering.
Verder zijn deze resultaten van belang voor verbetering van de geochemische speciatie
modellering. In de modellen is het mogelijk om ook humus- en fulvozuur mee te nemen,
hiervoor zijn de concentraties van deze componenten nodig. In het verleden werd hier vaak de
totale DOC concentratie gebruikt of een schatting van het percentage humus- en fulvozuur. Met
deze resultaten kunnen we de gemeten concentraties invoeren bij de speciatie berekeningen.
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Figuur 24. Verdeling DOC in percolaatwater
Een van de aanleidingen om deze experimenten uit te voeren was het meten van effecten van de
waterzuivering op de eigenschappen van DOC. In Tabel 9 is de procentuele afname van DOC
en de geïdentificeerde componenten weergegeven. Het is interessant om te zien dat alle drie de
gemeten componenten in concentratie af lijken te nemen waarbij de concentratie van HA het
sterkst daalt. De absolute concentratie HA in de monsters is echter ook het laagst, deze
verlaging draagt dus weinig bij aan de DOC reductie. De concentratie van FA neemt met 25%
af en zorgt dus voor de grootste reductie in DOC in het effluent water. Gelet op de hoge
affiniteit van FA voor binding van zware metalen, betekent dit dat de complexatie capaciteit van
het effluent water substantieel lager zou moeten zijn. Speciatieberekeningen aan deze monsters
zouden aanwijzingen kunnen geven over de binding van zware metalen aan fulvozuur. Er dient
wel rekening te worden gehouden met het feit dat het influent en effluent water op dezelfde dag
bemonsterd is en daarom niet van exact dezelfde oorsprong hoeft te zijn. In de praktijk zit er een
vertraging tussen het moment dat het water in de influent tank binnenkomt en het moment dat
het water in de effluent tank komt.
Tabel 9. Procentuele afname van DOC, HA, FA en Hy in effluent water ten opzichte van het
influent water op stortplaats Nauerna.
Parameter Afname in effluent (%)
DOC
25.74
HA
58.76
FA
25.11
Hy
20.35

3.8.3 Verdeling van organische stof in lysimeter afvalmengsel
Naast de verdeling van organische stof in de diverse percolaatmonsters is ook de samenstelling
van organische stof in het lysimeter afvalmengsel gemeten. Hiertoe wordt de organische stof
eerst met een zuur- en een loogextractie geëxtraheerd. Vervolgens wordt de bepaling van
humus- en fulvozuur op een soortgelijke wijze uitgevoerd als voor het percolaatwater. De
resultaten staan in Tabel 10.Tabel 10Het lysimeter mengsel bevat 1.25% organisch koolstof, dit
bestaat voor een groot deel (68%) uit HA, 14% is FA en 18% bestaat uit meer hydrofiele
organische stof. UitTabel 10 blijkt dat 82% van het totale organisch koolstof (HA+FA) in staat
is metalen en organische microverontreinigingen vast te leggen .
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Tabel 10. Koolstof speciatie in het lysimeter afvalmengsel
HA
FA
Hy
totaal
Monster mg C /kg d.s. mg C /kg d.s. mg C /kg d.s. mg C /kg d.s.
LYS1
8606
1705
2278
12589

HA
(%)

FA
(%)
68

Hy
(%)
14

18

De verdeling van organisch koolstof in de vaste stof en het percolaat water is weergegeven in
Figuur 25. Hierin is te zien dat de koolstof speciatie in het percolaat water compleet anders is
dan in de vaste stof. Waar het percolaat water uit compartiment 13AA vooral uit FA bestaat met
slechts een geringe hoeveelheid HA (<1%), bestaat de vaste stof voor het grootste deel uit HA.
Omdat de opgeloste concentraties HA erg laag zijn (HA is over het algemeen minder oplosbaar
dan fulvozuur) kan verwacht worden dat HA in de vaste stof voor lange tijd aanwezig zal
blijven en hier in staat is om verontreinigingen vast te leggen. HA is redelijk stabiel in het
milieu maar wordt wel afgebroken door micro-organismen, dit duurt echter honderden jaren.
Hierbij kan ook weer FA gevormd worden en bovendien zal er door vegetatie op het
stortlichaam weer verse organische stof worden aangevoerd.De verhoogde uitloging van
verontreinigingen gebonden aan DOC zal voornamelijk plaatsvinden door binding aan FA.
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Figuur 25: Vergelijking van organisch koolstof speciatie in percolaat water en vaste stof van
compartiment 13AA.

Op basis van deze resultaten kan een grove schatting gemaakt worden van het benodigde water
volume om alle organische stof uit te spoelen. Hierbij wordt aangenomen dat de samenstelling
van de organische stof niet verandert door biologische processen. Uit de resultaten van de
pilotproef blijkt dat compartiment 13AA een percolaat productie heeft van zo’n 6000 m3/jaar. Er
kan een schatting gemaakt worden van de benodigde tijd voor volledige uitspoeling van de
organische stof. De resultaten van deze schattingen staan in

Tabel 11.
De resultaten in Tabel 11 zouden erop kunnen wijzen dat HA in de vaste stof over zeer lange
tijd aanwezig blijft, het FA zou echter in een relatief korte periode uitgespoeld kunnen worden.
Door de lagere concentraties Hy in het percolaat water, blijft deze groep van componenten ook
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nog voor langere tijd aanwezig. Het is niet duidelijk of deze berekeningen in de praktijk ook
opgaan. Doordat de bovenkant van het stortlichaam begroeid is met gras, zal hier waarschijnlijk
blijvend nieuwe organische stof worden aangevoerd. Daarnaast is ook de vorming van HA, FA
en Hy in het stortlichaam niet uitgesloten.

Tabel 11. Schatting van de totale hoeveelheden HA, FA en Hy in compartiment 13AA, het
volume percolaat water dat nodig is voor uitspoeling van deze componenten en de geschatte tijd
die nodig zou zijn voor uitspoeling.
Concentratie
component massa (ton) Volume (m3) tijd (jaren) (mg C/L)
HA
155
1.7E+08
28063
0.87
FA
31
2.2E+05
37
135.17
Hy
41
8.9E+05
148
46.12

3.8.4 Evaluatie van DOC karakterisering met betrekking tot de lange termijn
ontwikkelingen voor uitloging van koper
In de voorgaande paragraven wordt de speciatie van organisch koolstof in percolaat water en
influent- en effluent water beschreven. Uit de resultaten blijkt dat een groot deel van DOC
bestaat uit FA. Hierdoor zou op voorhand een hoge mobiliteit verwacht kunnen worden van
zware metalen (als Cu, Zn en Ni) en mogelijk organische microverontreinigingen. De resultaten
van de pilotproef geven echter aan dat van deze elementen vooral de Cu concentraties in de
pilotproef op Nauerna consistent lager liggen dan in de lysimeter en laboratorium experimenten.
Daarentegen zijn de gemeten Fe concentraties in de pilotproef juist hoger dan in de lysimeter en
laboratorium experimenten. In paragraaf 3.3.6 wordt de redox toestand als mogelijke verklaring
voor de lagere Cu uitloging gegeven. Dit zou verklaren dat de Cu uitloging laag is, terwijl er
toch voldoende bindingscapaciteit aan DOC (vooral in de vorm van FA) is. Dit mechanisme zou
in een vervolgfase beter uitgezocht moeten worden. Wanneer dit mechanisme belangrijk is bij
de uitloging van Cu, wordt het ook belangrijk om de redox capaciteit van het afvalmengsel vast
te stellen. Indien de redox capaciteit van het afvalmengsel laag is, zou dit betekenen dat het
mengsel op langere termijn meer geoxideerd zou kunnen worden. Dit zou inhouden dat de Cu
emissies in de pilotproef op de langere termijn mogelijk omhoog gaan op het moment dat het
grootste gedeelte van de organische stof uitgereageerd is en het stortlichaam langzaam meer
geoxideerd raakt. Bij deze meer geoxideerde omstandigheden kan de Cu uitloging weer
gedomineerd worden door oplosbare organisch gebonden complexen (vooral door de restfractie
aan DOC in de vorm van FA of HA). Het is echter goed mogelijk dat na het uitreageren van de
relatief gemakkelijk afbreekbare organische stof, ook het DOC niveau substantieel lager wordt.
Het is daarom moeilijk te voorspellen wat het netto effect zal zijn op de Cu uitloging van het
uitreageren van organische stof en de mogelijke veranderingen in redox potentiaal en DOC. In
Figuur 26 is, kwalitatief, een scenario geschetst voor de mogelijke ontwikkeling van DOC
niveau’s, de resulterende Eh bij een lage redox capaciteit en het gevolg voor de Cu uitloging in
de pilotproef. Nader onderzoek naar deze processen is van belang om de lange termijn emissies
van DOC en daarmee geassocieerde verontreinigingen, zoals koper, te kunnen voorspellen. In
dit verband is het van belang om op te merken dat er recent concept-NVN normen zijn
opgesteld voor de bepaling van de belangrijke organische stofeigenschappen zoals
afbreekbaarheid en wateroplosbaarheid (()) die een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan
deze vraagstelling.
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Figuur 26: Scenario voor de mogelijke invloed van veranderende DOC concentraties op de
redox omstandigheden in een afval compartiment en de potentiële ontwikkeling van
de koper uitloging.

3.8.5 Isolatie en karakterisering van humus- en fulvozuur in percolaatwater en
lysimeter afvalmengsel
Uit de monsters van het influent-, effluent- en het percolaatwater van compartiment 13AA
alsmede het lysimeter afvalmengsel zijn humus- en fulvozuren geisoleerd en gevriesdroogd
volgens de procedure van Thurman & Malcolm (1). Van de geisoleerde monsters is de
elementaire samenstelling bepaald, die is weergegeven in
Tabel 12. De HA fracties van de watermonsters zijn wat lager in C, O en H ten opzichte van de
FA fracties. Het percentage N is juist hoger in HA ten opzichte van FA. Het afvalmengsel van
de lysimeters laat zien dat de percentages C, H en N hoger zijn voor HA. Over het algemeen
liggen de percentages C in bodems voor HA tussen de 50-60% en voor FA 40-50%. De FA
fracties in de watermonsters hebben een relatief hoog gehalte aan C in vergelijking met bodems.
Een verdere interpretatie van deze resultaten komt in een later stadium wanneer ook gegevens
bekend zijn van de bindingscapaciteiten van deze fracties. Hieruit zullen met name
bindingsparameters worden afgeleid die kunnen worden gebruikt voor de voorspelling van
emissies van DOC-gebonden verontreinigingen uit de stortmengsels.
Tabel 12: Elementaire samenstelling van geïsoleerde humus- (HA) en fulvozuren (FA).
Perc. 13AA

HA
FA

%C
54.81
58.47

Influent

HA
FA

56.20
58.83

24.59
29.35

5.64
6.15

3.44
1.41

Effluent

HA
FA

51.49
56.32

26.39
29.91

4.87
5.86

5.17
2.12

HA
FA

55.88
49.38

28.06
35.61

5.87
4.65

5.53
2.08

LYS 1

44

%O
24.91
30.48

%H
5.20
6.12

%N
2.70
1.06

%S
%CHNOS
87.7
2.68
96.2
2.31
1.68

89.9
95.8

1.45

88.0
94.3

1.50
1.84

95.4
91.8

-

ECN-C--04-096

4.

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Uit de resultaten van de monitoring blijkt nog steeds dat de emissies van lab, lysimeterschaal en
pilot goed overeenkomen voor de meeste elementen. In gevallen waarbij verschillen optreden
kunnen deze voor mobiele componenten worden verklaard door preferente stromingen in
lysimeters en pilotproef. In de vervolgfase zou de monitoring van de lysimeters en de pilotproef
gecontinueerd dienen te worden. Hiermee kan de verdere ontwikkeling van de emissies worden
vastgesteld. Daarnaast komt meer data beschikbaar voor uitgebreidere modellering van emissies
als functie van tijd door middel van geochemische speciatie berekeningen. Het is nog niet
helemaal duidelijk waardoor de verschillen voor Cu tussen lysimeters en veld precies
veroorzaakt worden (zie hieronder).
Door de uitvoering van extra proeven is nu vast komen te staan dat ammonium in de lysimeters
relatief makkelijk omgezet wordt door de meer aërobe omstandigheden in het afvalpakket in
vergelijking met de pilotproef waar meer anaerobe condities heersen. Dit is de reden voor de
lagere emissies in de lysimeters ten opzichte van de pilotproef. Experimenten met het volgen
van ammonium concentraties in de tijd na een uitloogproef op het lysimeter afvalmengsel tonen
aan dat de ammonium concentraties ongeveer een factor 8 afnemen in 20 dagen. Deze
experimenten geven aan dat ammonium in de uitloogvloeistof omgezet kan worden onder
invloed van zuurstof en dat de omzettingsproducten vooral nitriet en nitraat zijn.
De organische microverontreinigingen kunnen op dezelfde wijze beoordeeld worden als
anorganische parameters als het om de beoordeling van impact gaat. Dit komt grotendeels
doordat de samenhang van kolom en pH stat gegevens net als bij anorganische micro's veelal
consistent is. Uit de resultaten blijkt wel dat het lastig blijft om goede en consistente data te
verzamelen, de conclusies voor organische microverontreinigingen kunnen op dit moment nog
met minder zekerheid gesteld worden. Dit komt door de geconstateerde verschillen in het
kennelijke gedrag van deze parameters in de twee kolomproeven en de pH-stat experimenten.
Met dien verstande dat de kolomproef zowel voor minerale olie als voor PAK (en dus ook voor
andere slecht in water oplosbare organische micros) een betere weerspiegeling geeft dan een
batch proef waar te veel irreversibele mobilisatie optreedt. De nauwe correlatie met het DOC
gedrag in het lab onderzoek wijst erop dat verlaging van het DOC niveau in oplossing mede een
lagere emissie van tal van organische micro's (en metalen) met zich mee zal brengen. Deze
waarneming zal in het veld door meer metingen nader onderbouwd moeten worden om de
geldigheid voor het veld te demonstreren. Het uitloogmechanisme van VOX zoals de pH-stat
resultaten laten zien, lijkt op zeer mobiele water oplosbare zouten als Na,K en Cl. Ook hier
wordt dit gedrag niet volledig bevestigd door de kolomproeven.

De karakterisering van DOC heeft enkele interessante nieuwe gegevens opgeleverd. Slechts een
zeer klein percentage van DOC in influent-, effluent- en percolaat water bestaat uit humuszuur
(HA) (<1%), het grootste deel van DOC bestaat uit fulvozuur (FA) (70%) en ongeveer 30%
bestaat uit hydrofiele zuren (Hy). Verder blijkt dat de samenstelling van DOC volgens deze
classificering niet verandert door de waterzuivering. De absolute concentratie van FA neemt
door de waterzuivering met 25% af en zorgt dus voor de grootste reductie van DOC in het
effluent water. Gelet op de hoge affiniteit van FA voor binding van zware metalen, betekent dit
dat de complexatie capaciteit van het effluent water verminderd zou moeten zijn.
Uit de karakterisering van organische stof blijkt verder dat de koolstof speciatie in het percolaat
water compleet anders is dan in de vaste stof. Waar het percolaat water uit compartiment 13AA
vooral uit FA bestaat met slechts een geringe hoeveelheid HA (<1%), bestaat de vaste stof voor
het grootste deel uit HA.
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Evaluatie van DOC karakterisering met betrekking tot de uitloging van koper geeft indicaties
dat de Cu emissies in de pilotproef op de langere termijn mogelijk omhoog gaan wanneer het
grootste gedeelte van de organische stof uitgereageerd is en het stortlichaam langzaam meer
geoxideerd kan raken. Het is echter goed mogelijk dat na het uitreageren van de relatief
gemakkelijk afbreekbare organische stof, ook het DOC niveau substantieel lager wordt. Het is
daarom moeilijk te voorspellen wat het netto effect zal zijn op de Cu uitloging van het
uitreageren van organische stof en de mogelijke veranderingen in redox potentiaal en DOC. Uit
dit rapport blijkt dat vooral de Cu concentraties in de pilotproef op Nauerna consistent lager
liggen dan in de lysimeter en laboratorium experimenten. De reducerende omstandigheden in de
pilotproef vormen een mogelijke verklaring voor de lagere Cu uitloging door vastlegging in de
vorm van zeer slecht oplosbare sulfides. Dit zou tevens verklaren dat de Cu uitloging laag is,
terwijl er toch voldoende bindingscapaciteit aan DOC (vooral in de vorm van FA) is. Wanneer
dit mechanisme belangrijk is bij de uitloging van Cu, wordt het ook belangrijk om de redox
capaciteit van het afvalmengsel vast te stellen. Indien de redox capaciteit van het afvalmengsel
beperkt is, zou het mengsel op langere termijn meer geoxideerd kunnen worden. Bij deze meer
geoxideerde omstandigheden kan de Cu uitloging weer gedomineerd worden door oplosbare
organisch gebonden complexen (vooral door de restfractie aan DOC in de vorm van FA of HA).
Nader onderzoek naar de invloed van de redox potentiaal op de uitloging van Cu en de redox
capaciteit van het afvalmengsel wordt daarom aanbevolen en kan meer informatie geven over
het belang van dit mechanisme.
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