MILIEUTECHNOLOGIE

ASCO INDUSTRIES - Zaventem
Fysicochemische zuivering van afvalwater
van oppervlaktebehandeling van metalen

ASCO Industries is een ona ankelijk en toonaangevend
Belgisch familiebedrijf dat hoogwaardige onderdelen levert
aan de luchtvaartsector. Naast een hoofdzetel in België zijn
er ves gingen in Canada en Duitsland. In Zaventem zijn er 5
produc egebouwen, 1 assemblagefabriek en 1 kantoor geves gd, met een totale bedrijfsoppervlakte van 84 000 m².
Luchtvaartonderdelen worden er via precisie-engineering
ontworpen, gefabriceerd en geassembleerd.
In 2005 werden extra 4 lijnen bijgebouwd in de afdeling
oppervlaktebehandeling om de capaciteit te verhogen.
Hierdoor drong een uitbreiding van de afvalwaterzuivering
zich op.

TREVI voorzag in het ontwerp, de bouw, de opstart en de
opvolging van een nieuwe fysicochemische zuivering die in
staat was om het afvalwater eﬃciënt, ﬂexibel en met lage
werkingskosten in één shi7 te verwerken.

Ontwerpgegevens
parameter

eenheid

ontwerp

shi7debiet

m³/shi7

50

uurdebiet

m³/u

10

Gemeten parameters

Lamellenseparator

parameter

eenheid

norm

eﬄuent

chroom

mg Cr/l

0,5

0,05

chroom 6+

mg Cr6+/l

0,1

< 0,03

nikkel

mg Ni/l

0,5

0,05

zink

mg Zn/l

0,3

0,05

kobalt

mg Co/l

0,03

0,005

De installa e hee7 een capaciteit van 10 m³/u en zorgt voor
de reduc e van onder meer de concentra es aan zware
metalen (chroom, nikkel, zink, kobalt,…), evenals fosfaten
en ﬂuoriden.
Het chroomhoudend water wordt apart opgeslagen in een
buﬀertank en ondergaat een chroomreduc e. Daarna
wordt het samen met het chroomvrije afvalwater, dat
wordt gebuﬀerd in een aparte opslagtank, fysicochemisch
behandeld in drie verschillende stappen. Alle tanks samen
hebben een totale inhoud van 85 m³ voor de opslag en de
behandeling van afvalwater en de opslag en dosering van
chemicaliën.
Door coagula e, neutralisa e en ﬂoccula e wordt de vervuiling omgezet naar vaste stof welke wordt afgescheiden
door decanta e in de lamellenseparator. Het gevormde slib
wordt verder ontwaterd met een ﬁlterpers.
Het ﬁltraat van de pers loopt samen met het gezuiverde
water uit de lamellenseparator naar de riool.
Concentraatstromen en spoelwaters worden automa sch
gescheiden. Door de verregaande automa sa e worden de
opvolging en eventuele interven es tot een strikt minimum
beperkt.
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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.

