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Op deze site wordt nucleair afval verwerkt. De reserve aan 

bluswater wordt gestockeerd in een watertank met een capaciteit 

van 800 m³. De oorsprong van dit water is PIDPA water, en is van 

prima kwaliteit bij toevoer in de watertank. Door lang verblijf en 

sti lstand in de watertank, ontstaat er microbiële groei, die een 

risico vormt en dus aangepakt moet worden. 

Dagelijks wordt een deel water uit de voorraadtank gebruikt als 
proceswater. Voor gebruik, stroomt het water eerst door 3 fi lters van 
achtereenvolgens 25, 5 en 1 micron, en daarna door een Reversed Osmose 
(RO) Systeem.

Gezien het grootste deel van het water alti jd als bluswater voorradig moet 
zijn, is hier een grote hoeveelheid sti lstaand water. Dit water is gevoelig aan 
groei van allerhande kiemen en algen, wat een verstopping van de fi lters en 
de RO veroorzaakt. 

De oplossing en aanpak van Aqua Ecologic omvat het volgende:
• de bepaling en afstelling van de lage Easydis dosering in de watertank 
• installati e van een chloordioxide (ClO2) sensor op een bypass van de 

watertank
• conti nue opvolging en automati sch doseren om de waterkwaliteit op 

het gewenste niveau te houden

Een bijkomende acti ef koolstoffi  lter zorgt voor het neutraliseren van de 
residuele ClO2 in het water vooraleer dit de RO ingaat.  

Deze aanpak houdt de microbiële groei onder controle en voorkomt 
aangroei van biofouling op de fi lters. Hierdoor krijgen de fi lters een langere 
levensduur en treedt er minder vlug rendementsverlies van de fi lters op . 

Bovendien zorgt Aqua Ecologic voor een volledige ontzorging: 
om de 2 maanden gaat een technieker langs voor een 
kalibrati e van de inline ClO2 sensor.

Desinfecti e van het bluswater
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TOEPASSING

In dit bedrijf wordt het microbieel 
niveau van een grote voorraadtank 
van 800m³ continu onder de limiet 
gehouden. 

Locatie : Antwerpen


