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TREA TMENT POSSIBLITIES OF RIVER SLUDGE A T INDAVER

IN  DAVER, the first company in Belgium offering polyvalent treat
m ent o f industria l wastes, is  actually being constructed in the 
Northern part o f industrial Antwerp.
The target o f this company, created in October 1985, is to o ffer an 
ecologically and economically acceptable way o f industria l waste 
treatment. In genera!. INDAVER concentrates on the treatm ent o f

problem atical industria l waste. D iversity in quality and  quantity o f 
th is waste calls for a complex o f polyvalent and flexible treatment 
units.
This document gives an explanation o f the working and capacity o f 
these INDA VER treatm ent units, the treatment o f river sludge and  
the correspondence between both above m entionned points.

1. INLEIDING

In het noorden van de industriezone van 
Antwerpen wordt momenteel tiet eerste po
lyvalent bedrijf voor de verwerking van in
dustriële afvalstoffen in België opgericht; 
Indaver n.v.
Indaver werd opgericht in oktober 1985 met 
ais doelstelling het ecologisch en economi
sch verantwoord verwerken van industriële 
afvalstoffen, In het algemeen kan gesteld 
worden dat Indaver zich in eerste instantie 
toelegt op de verwerking van problem ati
sche afvalstoffen. De diversiteit van de kwa
litatieve en kwantitatieve eigenschappen 
van de problematische afvalstoffen is zoda
nig, dat een complex van polyvaleme en 
flexibele verwerkingseenheden met de om
kaderende onderzoeksmiddelen moet uit
gebouwd worden.
Welke zijn deze verwerkingseenheden en 
-kapaciteiten van Indayer?
Wat is de specifieke problematiek van de 
verwijdering van baggersiibs?
Wat zijn de raakvlakken van de antwoorden 
op de twee genoemde vragen?

2. INDAVER: MIDDELEN

In grote lijnen zal Indaver de volgende aktivi- 
teiten ontw ikkelen: industriële verbran
dingsinstallatie; multï-disciplinaire fysico- 
chemische behandelingsfabriek; stortplaats 
klasse 1; onderzoekslaboratorium; randin- 
frastruktuur (waterzuivering, wielwassing, 
e.d.). De totale investering wordt op 2,1 m il
jard bf geraamd.

2.1 Stortplaats klasse 1

Sinds oktober 1987 is een stortplaats klasse 
1, een deponie voor industriële afvalstoffen, 
operationeel. De deponie werd gebouwd 
voor een maximale afscherming van de te 
deponeren afvalstoffen van hun omgeving. 
Ze werd gebouwd bovenop een 2 m dikke 
kleilaag, welke zorgt voor een eerste af
scherm ing van de grondwaterlagen. De vol
gende beschermingslaag bestaat uit een 
2.5 mm dikke HDPE-plaat binnen een dij- 
kenstruktuur. Het regenwater dat door de 
afvalstoffen zal perkoleren wordt opgevan
gen in een perkolaat-draineringssysteem op

de HDPE-pfaat. Het perkolaatwater wordt 
aldus afgeschermd van de grondwaters en 
afgepompt naar een eigen waterzuiverings- 
station. Onder de HDPE-plaat bevindt zich 
een kontroledrainenngssysteem voor de 
kontrole van de lekdichtheid van de folie. 
Tenslotte zal na het volstorten de deponie 
met een waterondoordringbare laag afge
dekt worden.
De oppervlakte van de deponie is in eerste 
fase + 1-7  ha en de capaciteit is ongeveer
750.000 mT Op deze deponie kunnen niet- 
giftige steekvaste industriële afvalstoffen 
verwijderd worden.
Dank zij de onlwikkeiing van bijzondere 
technieken kunnen ook afvalstoffen met on
voldoende draagkracht of uitloogbare zou
ten gestort worden. Het verbeteren van de 
draagkracht van afvalstoffen gebeurt door 
middel van menging met andere materialen 
in een daartoe geoptimaliseerde trommel. 
Afvalstoffen dis hoofdzakelijk u ii oplosbare 
zouten bestaan, worden in zogenaamde 
zoutcellen gedeponeerd. Een zoutcei is een 
'm ini deponie' met HDPE-folie in de eigeniij- 
ke deponie. Wanneer de zoutcei volgestort 
is. wordt de folie langs alie zijden herme
tisch afgesloten zodat het zout in de 'bel' 
volledig van het mogelijke perkolaat is afge
schermd.
Bij de deponie hoort tevens een wielwasin- 
stallatie waar de wielen van de vrachtwa
gens volautomatisch gereinigd kunnen wor
den aivorens het terrein van Indaver te ver
laten.

2.2 Fysico-chemie

2.2.1 Nat chemische behandeling

De fysico-chemische behandeling is een be
drijf waar de afvalstoffen aan diverse fysi
sche of chemische behandelingen kunnen 
onderworpen worden. De volgende proces
sen worden uitgebouwd ;
-  neutralisatie van zuren en basen
-  oxidatie van cyaniden
-  reduktievanC rBM o tC r3 + en desgewenst 

andere reduktiereakties
-  immobilisatie van uitloogbare metalen 

door hydroxide precipitatie
-  ontwatering van waterrijke slibs in een 

filterpers

-  breken van oïie-water emulsies 
In de installatie kunnen zowel wateroplosba
re vaste als pasteuze of vloeibare afvalstof
fen behandeld, worden.
Na behandeling wordt de waterfraktie naar 
de waterzuiveringsinstallatie gepompt, de 
vaste residu’s worden naar de deponie ge
voerd en de oliefraktie naar de verbranding. 
De installatie bestaat essentieel uit een op- 
Slagpark met eenheden om vaste afvalstof
fen in water op te lossen. In drie cilindervor
mige reaktoren worden de waterige afval
stromen gemengd met de reagentia of an
dere afvalstoffen. Na de eerste behandeling 
worden de reaktieprodukten naar drie nabe- 
handelingsreaktoren gepom pt voor homo- 
genisatie, kontrole en eventuele verdere re- 
akties. Om veiligheidsredenen wordt de cy- 
anide-behandelingsstraat gescheiden ge
houden van de overige afvalstromen. De 
nabehandelingsreaktoren worden geledigd 
over de filterpersen. waarvan het filtraat 
naar de waterzuiveringsinstallatie en de fil
terkoek naar de deponie worden afgevoerd. 
De geplande kapaciteit van de installatie is
10.000 ton/jaar, enkel in dagploeg, zodat 
uitbreiding tot + /- 50.000 ton/jaar mogelijk 
is. Het investeringsbedrag Is ongeveer 150 
miljoen bf,

2.2.2 Droge behandelingen

Naast de installaties voor de behandeling 
van afvalstoffen langs reakties in waterig 
medium wordt een menginstallatie voor vas
te stoffen bestudeerd. Hierin zullen pasteu
ze, poedervormige of vaste afvalstoffen ge
mengd kunnen worden met andere niet- 
vloeibare afvalstoffen of met gepaste rea
gentia. Doei van de bewerkingen is het ver
beteren van de fysische en/of chemische 
weerstand van de afvalstoffen. Het verm in
deren van de uitloogbaarheid van de afval
stoffen noemt men 'im m obilisatie '. Het ver
beteren van de fysische draagkracht heet 
'steekvast maken'. De com binatie van bei
de fenomenen in éénzelfde proces heet 'so- 
lidifikatie'.
De ingebruikneming van de fysico-chemi
sche natte afdeling is gepland voor novem
ber 1988. De aanlevering van afvalstoffen 
zal reeds mogelijk zijn vanaf september 
1988,
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2 .3  Verbrandingsinstallatie

Het meest complexe en duurste deel van 
Indaver wordt de verbrandingsinstallatie, 
waarin afvalstoffen van meestal organische 
aard verbrand worden.
De installatie bestaat essentieel u ii:
-  een draaitrommeloven
-  een naverbrandingskamer waarin de gas

sen van de trommeloven naverbrand wor
den en waarin vloeibare afvalstoffen ver
brand worden. Bij nominaal regime is de 
verbrandingstemperatuur + /-1 1 0 0  'C bij 
een verblijftijd van 3.6 seconden. Bijzon
dere afvalstoffen kunnen in kampagnes 
verbrand worden bij hogere temperatuur.

-  Na dé verbranding worden dé gassen af
gekoeld in een stoomketel waar de gepro
duceerde energie. ín de vorm van stoom 
wordt gerekupereerd. De stoom kan voor 
thermische toepassingen of opwekking 
van elektriciteit gebruikt worden.

-  Na de stoomketel worden de gassen ge
reinigd in een vier-staps rookgaszuive
ring : een elektrostatische filte r voor elim i
natie van de vliegassen, een zure quench 
waarin voornamelijk HCI zal geabsor
beerd worden, een natte gaswassing met 
kalkmelk en tenslotte een natte gaswas
sing met NaOH. vooral voor S 0 2.

-  Bij de doorgedreven rookgaszüivering 
ontstaat een belangrijke hoeveelheid 
zout. In een aan de verbrandingsinstalla
tie gekoppelde aparte waterzuivering 
worden deze zouten eerst maximaal afge
scheiden vooraleer hel water wordt ge
loosd.

-  Na de gaswassing worden de gassen 
door een 60 m hoge schouw geloosd.

De installatie werd gedimensioneerd voor:
-  jaarkapaciteit 45.000 ton/jaar
-. gemiddeld kalorische ínhoud

van de afvalstof 15 MJ/kg
-  gemiddeld chloorgehaite : 6%
-  gemiddeld zwavelgehalte : 3% 
De voorlopige oplevering is voorzien voor 
november 1989, het proefdraaien zal star
ten in seplember 1989. Exclusief opslag en 
vatenbehandeling wordt gerekend op een 
investering van bijna 1.1 miljard bf.

2.4 Laboratorium en randinfrastruktuur

Om veiligheid, kwaliteit, wettelijkheid on ze
kerheid te kunnen garanderen in de verwer
king van industriële afvalstoffen is een de
gelijk onderzoek van de afvalstoffen nood
zakelijk. Indaver investeert in een laboratori
um dat aan de spits zal staan in verband mei 
monsterneming, analyse en verwerkings- 
kontrole. In een eerste fazë van hét labora
torium werd reeds voor 15 miljoen bf in 
apparatuur geïnvesteerd. Daarnaast wordt 
bijzondere aandacht geschonken aan ont
w ikkeling van de methodologie, kwaliteits- 
opvolging van het laboratoriumwerk en be
spreking en dokum entäre van de bekomen 
resultaten.
Zoals reeds vermeld bij de schets van de 
drie industriële afdelingen, verbranding, fy- 
sico-chemie en deponie, worden alle afval
waterstromen in een eigen waterzuiverings
installatie gezuiverd voor de lozing. De oven 
heeft zijn eigen waterzuivering. De bestaan
de waterzuiveringsinstallatie wordt voor de 
overige stromen aangewend : deponie. fysi-

co-chemie, wielwassing, regenwater, labo
ratorium, sanitair water, enz. In eerste faze 
bedraagt de investering 18 miljoen bf.

3. PROBLEMATIEK VAN DE BAGGER- 
SLIBS

Tot zóver in gróte lijnen een schets van de 
middefen van Indaver. Wat zijn de grote 
lijnen van de problematiek van de bagger- 
slibs in funktie van hun verw ijdering?

3.1 Kwantiteit

Het meest in het oog springende aspekt van 
de baggerspecie-problematiek is de enorme 
hoeveelheid.
De hoeveelheden zand en slib die jaarlijks 
uit de kanalen, rivieren, havens en vaargeu
len worden gebaggerd situeren zích in de 
orde van miljoenen ton. Het merendeel hier
van is echter het louter verplaatsen van 
materiaal zonder substantiële inbreng van 
antropogene kontaminanten en kan zonder 
miiieu-hygiënisch bezwaar op een andere 
plaats in het water terug gestort worden 
Het baggermaterlaal van de havens en van 
kanalen en rivieren waarin industriële en 
huishoudelijke afvalwaters worden geloosd 
is daarentegen meer beladen. De zware 
metalen zijn door het hoge klei-, humus- en 
kalkgehalte doorgaans weinig mobiel, waar
door gekontroleerd opslag op land mogelijk 
is. Men spreekt hier nog over hoeveelheden 
van honderdduizenden ton per jaar, waar
voor monostorten in de omgeving van de 
baggerplaatsen kunnen worden aangelegd. 
Voorbeelden zijn de ‘Callemans Putte' in 
het noorden van de Gentse kanaalzone, de 
'Zandwinningsput' nabij de Hooge Maey in 
Antwerpen en ‘de Slufter' bij Rotterdam, 
waar tot het jaar 2000 23 mitjoen kubieke 
meter baggerspecie zal worden opgesla
gen. Tenslotte zijn er de meer beperkte hoe
veelheden sterk verontreinigd slib van spe
cifieke plaatsen in kanalen of havens. Dé 
meest bekende voorbeelden in België zijn 
het slib van de Laak en van het kanaal 
Brussel-Charleroi. Het betreft in totaal 
meerdere tienduizenden ton.

3.2 Kwaliteit

Zoals reeds vermeld, stelt het grootste ge
deelte van de baggerhoeveelheid, vooral dit 
van de kuststreek, geen probleem qua an
tropogene verontreiniging. De graad van 
verontreiniging van slib uit havens en kana
len variëert zeer sterk naargelang de loka- 
tie. Nabij de zeeëstuaria van de grote rivie
ren wordt de afzetting van rivierslib ge
mengd met zeeslib, waardoor de verontrei
niging van het globale slib afneemt stroom
afwaarts de grote havens tot aan de zee. In 
de havens en kanalen kunnen de concen
traties aan zware metalen, olie of organi
sche m icropolluenten lokaal sterk verhoogd 
worden nabij lokafe lozingsbronnen. 
Typische concentraties in verontreinigd slib 
z ijn : Hg 1 - 1 0  ppm

Cd 1 0 - 3 0  ppm
As 20 - 40 ppm
Pb 200 - 500 ppm
Cu 200 - 500 ppm
Cr 100 - 300 ppm
Zn 1000 - 2000 ppm

Aan specifieke verontreinigingspiaatsen 
kunnen de concentraties aanzienlijk hoger 
zijn. De concentraties Cd, Hg en As in het 
slib van de Laak zijn 10 tot 100 maal hoger. 
De organische verontreinig ing betreft vooral 
zeer stabiele verbindingen zoals olie. polya- 
romatische koolwaterstoffen (PAK), organi
sche-, chloorverbindingen en PCB's. 
Typische concentraties z ijn : 
olie 0,1 tot 1,5°/o
extraheerbare organische 
chloor : 10 tot 50 ppm
poïyaromatische
koolwaterstoffen: 1 to t 10 ppm
PCB 5 ppm
Baggerslib heeft een belangrijke fraktie zeer 
fijn materiaal. Ongeveer 25%  van de massa 
zijn deeltjes kleiner dan 2 um  en 45% klei
ner dan 16 /im. De contam inanten bevinden 
zich grotendeels op de fijne fraktie van het 
slib.

4. VERWERKINGSMQGELIJKHEDEN 
VAN BAGGERSLIB BIJ INDAVER

Gezien de hoeveelheden baggerspecie en 
de huidige kapacitëit van Indaver, hoeft het 
geen verder betoog dat de grote hoeveelhe
den m inder verontreinigd slib, die zonder 
voorbehandeling gekontroleerd gestort kun
nen worden, niei d irekt bíj Indaver kunnen 
verwijderd worden. Voor de baggersiibs die 
wel een voorbehandeling of een bijzondere 
deponietechniek vergen, biedt de polyva
lente van Indaver een aantal mogelijkheden 
voor een adequate behandeling.
Aangezien de verontreiniging grotendeels 
geconcentreerd is in de 25%  fijne deeltjes 
van de slibmassa, kan de hoeveelheid te 
verwijderen slib met ruwweg een faktor vier 
verm inderd worden door de kleine, veront
reinigde deeltjes te scheiden van de zwaar
dere minder vervuilde deeltjes. De schei
ding kan gerealiseerd worden door b.v. hy- 
drocyclo.nering. Omwille van de m inimalisa
tie van transport van water en proper slib 
kan de hydrocyclonering best ter plaatse 
gebeuren. Uit dit proces volgt een kleinere 
hoeveelheid te verwijderen slib, weliswaar 
mei een vier maal verhoogde concentratie 
van de polluenten. In sommige extreme ge
vallen kan de kwaliteit van het aangerijkte 
slib de grenswaarden van de wet op de 
giftige afvalstoffen benaderen. Dergelijke 
reststoffen moeten dan verwijderd worden 
op een zeer goed beschermde deponie. 
Eventueel is zelfs een solidifikatie noodza
kelijk.

5. BESLUIT

Gelet op de polyvalentie van de Indaver 
installaties bestaat de m ogelijkheid voor 
een adequate behandeling van sommige 
aangerijkte slibfrakties. Sn eerste instantie 
zal de aandacht gaan naar deponie en fysi- 
co-chemische behandeling. Naast de eigen
lijke behandelingsinstallaties staan de on
derzoeksmiddelen van hel Indaver onder
zoekslaboratorium ter beschikking voor het 
uitwerken van de meest geschikte oplossin
gen.

L. Sterckx en B. Vanderborght 
Indaver N.V.
Poldervlietweg. 2030 Antwerpen
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