Technische beschrijving

KLARGESTER BIOSAFE

Flow schema
Het beste design is het meest eenvoudigste. De biosafe is een fluidiserend vastbedsysteem dat
resulteert in schoner, geluidsloze en efficiente afvalwaterbehandeling. Het is een
waterzuiveringsinstallatie voor het zuiveren van huishoudelijk afvalwater in een compact
systeem dat is opgedeeld in drie verschillende fases en dat in één tank. Dit zorgt voor een
compact systeem zodat graafkosten interventie in het landschap minimaal zijn.
Ruw afvalwater komt via de inlaat binnen in de voorbezinktank (primary settlement tank).
Hier zal de grofste en zwaarste materie bezinken onder invloed van de zwaartekracht en het
verschil in soortelijk gewicht met water. Deze deeltjes blijven liggen op de bodem van de
tank. Het overige water vloeit na deze eerste zuivering naar de tweefasige biozone. De
biozone wordt opgesplitst in twee fasen zodat een betere zuivering wordt bekomen. De
doorstroming wordt gegenereerd door een fijn beluchtingssyteem. Terwijl het water door deze
zone circuleert verwerken de micro-organismen, die aanwezig zijn op het hechtmateraal, de
afvalstoffen in het water. Op deze manier wordt het water gezuiverd. Als laaste wordt in het
volgende compartiment het effluent (zuivere water) gescheiden van het slib. Dit gebeurt in de
nabezinker (final settlement tank).
Iedere 30 minuten wordt het slib voor 5 minuten teruggepompd naar de voorbezinktank.
Het hechtmateriaal zorgt er voor dat de biomassa beter bestend is tegen uitspoeling. Doordat
de micro-organismen zich kunnen vasthechten onstaat een sterke kolonie die minder gevoelig
is aan calamiteiten of flucturende belasting.
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Wat mag er in de Biosafe?

Wat mag er in de IBA ?
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Fecaliën
WC spoelwater
Keukenwater
Afwasmachine
Wasmachine
Badwater
WC papier
Biologische ontstoppers
Kleine hoeveelheid
chloorwater
Kleine hoeveelheden sanitair
reiniger
Biologische sanitair reiniger

Wat mag er niet in de IBA ?
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Regenwater
Verf, vernis, verdunners …
Oliën
Vetten
Hoge concentratie chloor
Ontstoppers
Geneesmiddelen
Hygiëne doekjes
Tampons
Maandverband
Etensresten
Condooms
Zuren
Chemisch toilet
Dierlijk of menselijk haar

