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In de rioolwaterzuiveringinstallatie (RWZI) van Aalst 
werden 2 verouderde puntbeluchters vervangen 
door een energie-efficiënte fijnbellenbeluchting met 
beluchtingsplaten.

Aquafin is verantwoordelijk voor de 
prefinanciering, de uitbouw en het beheer van 
waterzuiveringsinfrastructuur in het Vlaamse gewest. 
Onder deze waterzuiveringsinfrastructuur vallen onder 
meer rioolwaterzuiveringsinstallaties, pompstations, 
collectoren en riolen. Heel wat aanpassingen aan 
bestaande verouderde RWZI’s dringen zich op zoals 
het vervangen van oppervlaktebeluchters door 
performantere fijnbellenbeluchting. 

Het zuiveringsstation te Aalst is opgebouwd uit 2 
omloopreactoren met een totaal volume van 27.560 m³. 
De openbare aanbesteding omvatte de vervanging van 2 
van de 6 puntbeluchters door een fijnbellenbeluchting 
waarbij een zuurstofinbreng van meer dan 377 kg O2/u 
voor de 2 bekkens samen moest gegarandeerd worden. 

De opdracht werd ons toegekend op basis van de laagste 
Total Cost of Ownership, dit is het totaal van investerings-, 
energie- en onderhoudskost. 

De vereiste zuurstofinbreng werd behaald bij een 
luchtdebiet van 3.340 Nm³/u per surpressor en een 
energetische performantie van 3,15 kg O2/kWh 
in vuilwatercondities. De hoge energie-efficiëntie 
is het resultaat van een combinatie van de hoge 
zuurstofoverdracht van de beluchtingsmatten van 
eigen makelij met Messner membraanfolie en het hoge 
rendement van de direct drive schroefsurpressoren van 
Gardner Denver.

De beluchtingsmatten in elk bekken werden verdeeld 
over 5 velden van 18 matten. Elke beluchtingsmat is met 
een individuele HDPE leiding en kogelkraan verbonden 
met de luchtcollector. 
Om een goede toegankelijkheid naar elke kraan 
te verzekeren werden bovenop de tussenwanden 
bordessen geplaatst. Op die manier zijn de collectoren 
van elk beluchtingsveld toegankelijk vanaf de betonnen 
passerelle over het beluchtingsbekken.
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Vernieuwen beluchting waterzuivering

  Plaatsing van een gesegmenteerde RVS wand



Door het wegnemen van de puntbeluchters diende 
er een geleidingswand gebouwd te worden. Hiertoe 
werd een gesegmenteerde RVS wand geplaatst die een 
waterdruk van 4,15 m aan beide kanten van de muur 
dient te weerstaan. 

Doordat de RWZI Aalst zich naast een natuurgebied 
bevindt, werden strenge eisen gesteld wat betreft 
geluidsnormen. Hiertoe werden de surpressoren 
geplaatst in inox omkasting voorzien van geluidsisolatie 
zodat het geluidsniveau minder dan 70dBa bedraagt op 
1 m afstand. Bijkomend werden ook alle luchtleidingen 
geïsoleerd van de surpressoren tot aan de individuele 
bolkranen. De isolatiemantel bestaat uit een combinatie 
van 10 cm rotswolbekleding en anti-dreunplaten.

De vervanging van de puntbeluchters werd gefaseerd 
uitgevoerd zodat ten alle tijde het afvalwater kon gezuiverd 
worden en de effluentnormen gegarandeerd werden. 
In amper 2 weken tijd werden de luchtleidingen, de 
bordessen, de beluchtingsmatten en de geleidingswand 
in elk bekken geplaatst. In juni 2018 werd de volledige 
beluchting probleemloos opnieuw in dienst gesteld. 

De vervanging van de beluchting op de RWZI te Aalst 
was een eerste succesvolle samenwerking van Trevi met 
Aquafin, met als resultaat een energetisch performante 
beluchting en een zeer tevreden klant.

Trevi is een Belgische vennootschap die beschikt over een multidisciplinair team met milieuadviseurs, procesdeskundigen, 
programmeurs en installateurs. Deze diversiteit biedt de klant het voordeel dat hij met één partner alle milieuproblemen kan oplossen 
van A tot Z en dit zowel in de domeinen water, lucht, bodem en energie. De consequente aanpak via onderzoek, pilootproeven, 
ontwerp, realisatie, opstart, opvolging en exploitatie staat garant voor de geleverde kwaliteit.
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