MILIEUTECHNOLOGIE

GALLOOMETAL - Menen
Verdubbeling van de capaciteit
van de biologische zuivering van afvalwater

Galloometal te Menen verwerkt afgedankte consumpeproducten (auto’s, bruin- en witgoed) en
fabrieksschroot tot herbruikbare secundaire grondstoﬀen. Galloometal is deel van de Group Galloo Recycling. In 1994 werd een afvalwaterzuiveringsinstalla e gebouwd voor de behandeling van het poten eel

verontreinigd hemel- en bedrijfsafvalwater.
De afvalwaterzuiveringsinstalla e werd daarna
stelselma g uitgebreid omwille van de toenemende
produc eac viteiten op de ves ging en om het gezuiverde water maximaal te kunnen recupereren als
proceswater.
De zuiveringscyclus start met een voorbezinker
(volume 1000 m³) waar bezinkbare stoﬀen worden
verwijderd. Vervolgens worden debiet en samenstelling uitgevlakt in een buﬀerbekken (volume
1000 m³).

Zandﬁlter

Vanuit de buﬀer wordt het water verpompt naar de biologische zuivering met een volume van 700 m³. Tot voor
kort werkte deze reactor als een discon nu systeem waarbij de verschillende stappen (beluchten, bezinken en
lozen van gezuiverd water) achtereenvolgens in hetzelfde bekken werden uitgevoerd. In 2011 werd de installa e
omgebouwd naar een con nue zuivering en uitgebreid met een extra nabezinkbekken (500 m³).
Hierdoor verdubbelde de zuiveringscapaciteit van ca. 800 m³/dag naar 1600 m³/dag. Om de inzetbaarheid als proceswater nog te verhogen werd tevens een nabehandeling toegevoegd d.m.v. zandﬁltra e en des-nfec e.
Trevi stond in voor het ontwerp van de installa e en de volledige levering en montage van de elektromechanische
uitrus ng, stuurkast, PLC-sturing en SCADA.
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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.

