
ORGANISCHE BEHANDELING VAN  
AFVALWATER MET BEHULP  
VAN AEROOB KORRELSLIB
VOOR SBR-INSTALLATIES



Waterbehandeling met actief slib is een manier van biologische waterzuivering 
die al honderden jaren wordt gebruikt.
Het actief slib bestaat uit miljarden micro-organismen die als losse vlokken 
vrij in het water drijven. Zodra deze vlokken met zuurstof in contact komen, 
verbruiken ze de organische vervuiling in het water waardoor het water  
wordt gereinigd.

Het korrelvormige actief slib GRASS® is nieuwste ontwikkeling omtrent actief 
slib. De micro-organismen zijn hierbij nog talrijker en ze zijn georganiseerd in 
dichte massa’s die korrels worden genoemd.
Door de hogere concentratie van vlokken kan meer water worden behandeld 
en kan de vervuiling sneller worden verwijderd. Ook verloopt door de 
korrelvorming de sedimentatie van micro-organismen sneller.

WAT IS KORRELSLIB?
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Actief slib GRASS®
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PRESTATIES VAN GRASS®

Start Na invoering GRASS®-technologie

De sedimentatie van actief slib wordt doorgaans gemeten door waarneming  
van de SVI30.
Deze grafiek toont het verschil van de waarneembare sedimentatie tussen 
klassiek actief slib en een korrelslib voor industrieel afvalwater. 

Een verbetering van de sedimentatie is al zichtbaar vanaf slechts enkele weken na 
de invoering van de GRASS®-technologie.

Klassiek actief slib Korrelslib van GRASS®

De vlokken van een klassiek 
actief slib zijn weinig compact 
en bevatten vaak draadvormige 
bacteriën die het zuiveringsproces 
belemmeren.
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Vervolgens stijgt het aantal en de 
omvang van de korrels.
Deze dichte massa zorgt voor 
een krachtigere en bestendigere 
zuiverende werking.
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Kort na de invoering van de 
GRASS®-technologie worden de 
vlokken compacter en verdwijnen 
de draden.
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Na slechts enkele weken  
wijzigt het gedrag van het slib  
en verschijnen de eerste  
GRASS®-korrels
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De GRASS®-technologie kan worden 
toegepast: 
-  In SBR-installaties die we ontwikkelen 

op basis van uw behoeften. 
-  Voor het vernieuwen van bestaande 

SBR-installaties die overbelast zijn of 
niet optimaal functioneren.

DE VOORDELEN
Een grotere behandelingscapaciteit Verwijdering van draadvormige bacteriën

Betere kwaliteit van uw afval Lagere werkingskosten

We stellen voor u ter beschikking een 
compacte mobiele eenheid die tot  
15 m³ water per dag kan behandelen.
Dit systeem kan op uw locatie worden 
geplaatst om de granulatie in uw water 
te testen, of als tijdelijke behandeling-
soplossing.

De korrels kunnen tot20x sneller sedimenteren dan het klassieke actief slib,  
wat de bezinkingsfase aanzienlijk verkort.

De korrels zijn in staat om 5x meer afvalstoffen te verzamelen; 
het is dus mogelijk om

 5x 
meer water in een vrachtvolume te behandelen.

Bovendien verbruiken de korrels minder zuurstof en dus minder energie. 
Dit leidt tot een energiebesparing van minimaal 25%.

Wist u dat?

?



WILT U HET TESTEN?

 SILVER:  Controles ter plaatse + monsternemingen van het ongezuiverd afvalwater  
(gemiddeld 24 uur, 7 dagen) en karakterisering van het water.

 GOLD:  SILVER-pakket+ testen van de biologische afbreekbaarheid + karakterisering  
van de bestaande biomassa via metagenomics.

 PLATINIUM:  GOLD-pakket + proefrun van het laboratorium gedurende twee tot drie maanden  
+ karakterisering van de geproduceerde korrels via metagenomics,

 DIAMOND:  PLATINIUM-pakket + proefrun op locatie gedurende vier tot zes maanden met container  
(capaciteit +/- 10 kg CZV/d), inclusief follow-up van het proces.

www.exelio.be

Garantie: Bij een negatief resultaat krijgt u geen factuur!

VOOR MEER INFORMATIE: gaat u naar www.exelio.be of belt u een van onze specialisten op het nummer +32 4 278 02 28

WE BIEDEN VIER PAKKETTEN  AAN OM DE EFFICIËNTIE VAN DE 
GRASS®-TECHNOLOGIE OP UW AFVALWATER TE BEOORDELEN.
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