publireportage

Waterzuivering in de zuivelproductie
Hoe van een must een deugd wordt gemaakt
De waterzuivering van een bedrijf wordt nog vaak aanzien als een noodzakelijk
kwaad. Een investering zonder return, noodzakelijk om lozingsnormen te
respecteren en de goede relatie met de controlerende overheidsinstanties
te bewaren. Enprotech gaat ervoor om niet alleen kwalitatief hoogstaande
installaties voor afvalwaterzuivering te bouwen, maar om de klant te
overtuigen van de financiële meerwaarde van de juiste technologiekeuze en
een goed ontworpen installatie voor afvalwaterzuivering.
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Zuiveren brengt op
Het afvalwater van de zuivelindustrie
wordt gekenmerkt door een grote hoeveelheid vet en grote hoeveelheden gemakkelijk afbreekbare stoffen (gemeten
als COD). Het vet moet in een voorbehandeling zoveel mogelijk worden afgescheiden. De overgebleven oplosbare
COD leent zich perfect voor biologische
zuivering. In het verleden werd het vet
meestal afgevoerd als restafval en de
oplosbare COD biologisch afgebroken in
een aerobe zuivering. De noodzaak tot
het reduceren van afval en energieverbruik en de toenemende praktijkervaring
met ‘nieuwe’ technologieën maakt dat

zowel het vet als de oplosbare COD meer
en meer anaeroob worden afgebroken.
Biologische anaerobe afbraakprocessen
zijn daarbij niet nieuw, maar het ontwerp
van betrouwbare en makkelijk stuurbare
anaerobe zuiveringsinstallaties heeft pas
de laatste decennia een vlucht genomen. Naast de reductie van afval (vet
en slib) en energie hebben de anaerobe
reactoren een belangrijk bijproduct als
voordeel: biogas. Dit biogas bevat tussen
65 en 85% methaan en is dus een bron
van groene energie. Afhankelijk van de
toepassing kan er warmte of elektriciteit
en warmte uit gewonnen worden, wat investeringen met een terugbetaaltijd van
slechts enkele jaren oplevert.

Enprotech specialiseert zich daarom in
de anaerobe behandeling van vast afval
en afvalwater, met het oog op afvalreductie, verregaande afvalwaterzuivering en
hoge biogasrendementen. Een eigen labo
en testen met pilootinstallaties helpen
elk bedrijf een op maat gemaakte installatie aan te bieden, met garanties op
zowel effluentkwaliteit als opbrengst aan
groene energie. Zo brengt zuiveren meer
op dan enkel een groen imago.

www.enprotech.be

