
 

 



TASK Industriële Milieutechnieken  
Task Industriële Milieutechnieken is gespecialiseerd in de 
realisatie van industriële afvalwaterzuiveringsinstallaties. 
 
Task is sinds jaren actief op het gebied van de 
afvalwaterzuiveringsproblematiek. Onze decennialange 
ervaring op dit gebied vertaalt zich dan ook in tal van 
succesvolle referenties. 
Wij ontwerpen, bouwen, leveren, plaatsen en onderhouden 
afvalwaterzuiveringsinstallaties voor een brede waaier 
toepassingen en voor diverse industrietakken.  
 
Task streeft naar duurzame, kwalitatieve, onderhoudsarme, 
energiezuinige en efficiënte installaties. Het economische 
aspect wordt daarbij nooit uit het oog verloren, de 
combinatie van een correcte prijs-kwaliteitsverhouding en 
een lange termijnsvisie (met duurzame, uitbreidbare en 
aanpasbare installaties) bieden de meest economische en 
de meest ecologische oplossing 

Geïntegreerde toepassingen  
Task beschikt over ruime ervaring op het gebied van 
ontwerp en installatie van milieu-equipment in industriële 
omgeving. De systemen beantwoorden dan ook aan alle 
eisen en zijn volledig afgestemd op het proces en de 
installaties van de opdrachtgevers. Deze integrale aanpak 
van de problematiek resulteert in gedegen oplossingen. 
Onze technologie en know-how bieden de klant een 
doordachte oplossing voor de specifieke milieu-technische 
eisen van zijn bedrijf.  

Installaties op maat  
Elke afvalwaterstroom is weer anders; elk bedrijf stelt 
specifieke eisen. Task komt graag tegemoet aan de wensen 
van de klant en biedt op maat gemaakte installaties, die 
toch flexibel aanpasbaar en uitbreidbaar zijn. Jarenlange 
ervaring in tal van sectoren en gedegen kennis van de 
beschikbare technieken zijn onontbeerlijk om optimaal 
funtionerende en blijvend rendabele systemen te kunnen 
afleveren. Het maatwerk is voor ons de standaard, de 
afgeleverde installatie perfect op maat van de klant. 

Renovatie - optimalisatie  
Task is ook sterk in renovatie en optimalisatie van 
bestaande afvalwaterzuiveringsstations. Niet naar behoren 
functionerende, niet uitbreidbare of niet meer aan de norm 
voldoende installaties worden door ons volledig aangepast 
tot een correct werkend geheel, met voldoende flexibiliteit 
voor  toekomstige productieuitbreiding, volledig aangepast 
aan de actuele milieunorm. 

Fysico chemische afvalwaterzuiveringen  
Verschillende technieken worden gebruikt : oa. neutralisatie, 
verwijdering van zware metalen, coagulatie-flocculatie 
reactoren, chroomontgiftingsreactoren, slibbehandeling, enz. 



Ontwerp, advies en keuzes  
Het vastleggen van de vereisten moet goed worden 
doordacht en geïntegreerd binnen het bedrijf. Binnen- of 
buitenopstelling, kwaliteit van het te behandelen afvalwater, 
normering voor het gezuiverde afvalwater, dosering van 
chemicaliën, veiligheid en onderhoud, opstellen van het 
werkingsprincipe; dit alles is een samenspel van factoren en 
voorwaarden waarbinnen een keuze dient gemaakt te 
worden. Deskundige en ervaren begeleiding is in deze 
context onmisbaar. Dit alles dient dan ook nog eens te 
worden gekaderd binnen de Vlarem en 
vergunningsvereisten. Task begeleidt de klant bij het ganse 
traject, van haalbaarheidsstudie tot en met afgewerkte 
installatie.  

Test installatie  
Sommige afvalwaterstromen vormen een complex en 
moeilijk te behandelen gegeven, door het samenspel van tal 
van factoren soms niet helemaal voorspelbaar. Het is een 
uitdaging voor ons om hier toch een haalbare en vooral 
betaalbare oplossing te kunnen bieden. 
In dergelijke gevallen is het vaak wenselijk om tests uit te 
voeren op locatie.  
Het uitvoeren van dergelijke piloottesten heeft diverse 
belangrijke voordelen, dit zowel voor de klant, als voor ons, 
als voor een potentiële contractor. Vele vooraf gestelde 
vragen worden beantwoord, de testen geven de klant maar 
ook onszelf de garantie omtrent het al of niet behalen van 
de gewenste resultaten.  

Garanties, service en onderhoud  
Task garandeert kwaliteit en die is herkenbaar in de 
garantiebepalingen.  
Wij beogen duurzame, onderhoudsvriendelijke, correct 
gedimensioneerde en feilloos functionerende installaties. 
Een gedegen opleiding van het onderhoudspersoneel ter 
plaatse moet daarenboven kunnen garanderen dat de 
installatie ook op langere termijn probleemloos blijft lopen. 
Indien er zich desondanks toch problemen voordoen, is een 
snelle interventie altijd gegarandeerd. 

Membraantechnieken (UF-NF, RO) 

Testinstallaties - metingen 

Jet beluchting 

Industriële afvalwater zuivering – 
onze specialisaties :  
 

• fysico chemische zuiveringen 
• jet beluchting 
• NH3 striptorens-absorbers 
• olieafscheiders - olieverwijdering uit 

procesbaden 
• roerwerken 
• polymeeraanmaak 
• membraantechnieken (UF-NF, RO) 
• neutralisaties 
• ontijzeringen 
• slibverwerking 
• onderhoud-renovatie-optimalisatie 

 



 

Membraantechnologie - membraanfiltratie - waterrecu peratie - 
behandeling en hergebruik proceswater - vloeistof o ntgassing 

 
Voor specifieke toepassingen in de afvalwaterzuivering wordt gebruik gemaakt van membraanfiltratie. 
Membraanfiltratie wordt veelal ingezet als nabehandelingstechniek op effluent, meestal in het kader van 
waterrecuperatie of hergebruik. Echter, in vele gevallen wordt deze techniek ingezet ter behandeling van specifieke 
afvalwater- en proceswaterstromen, zoals bijvoorbeeld ter behandeling van olie-emulsies en/of andere specifieke 
emulsies.  
 
Op basis van het scheidend vermogen van de membranen, worden er binnen de membraantechnologie een viertal 
verschillende stappen of technieken onderscheiden, gaande van microfiltratie ( verwijdering van deeltjes van +/- 0,1 
tot 1 µm), over ultrafiltratie (verwijdering van deeltjes van 0,01 tot 0,1 µm) en nanofiltratie (verwijdering van deeltjes 
van 0,001 tot 0,01µm) tot omgekeerde osmose (verwijdering van deeltjes van 0,0001 tot 0,001 µm). 
 
De meeste filtratietechnieken kunnen enkel onopgeloste deeltjes uit het water filteren. Microfiltratie en ultrafiltratie 
kunnen slechts de zwevende deeltjes verwijderen uit het voorbehandelde afvalwater. 
Dit maakt dat bijvoorbeeld opgeloste zouten, kleurstoffen, metaalionen (die de geleidbaarheid van het water 
beïnvloeden) en suikers in het afvalwater aanwezig blijven. Bijgevolg zullen de COD/BOD waardes van het met 
microfiltratie en ultrafiltratie behandelde afvalwater te hoog blijven, om dit te kunnen hergebruiken in het 
productieproces. 
Alleen de laatste stap, omgekeerde osmose, laat toe om zouten, metaalionen e.d. afdoend te verwijderen. Bij 
omgekeerde osmose komen de membranen echter onder hoge druk te staan. Alleen hoogtechnologische en 
drukbestendige membranen komen hiervoor in aanmerking. 
 
Voordelen van het gebruik van membraantechnologie in de behandeling van afval- of proceswater 

- betrouwbaarheid van de materialen 
- minder chemicaliën vereist 
- relatief eenvoudige opvolging, eens de installatie op punt staat 
- efficiënt gebruik van energie 
- geen faseovergang of verandering van aggregatietoestand nodig 

 
Nadelen van het gebruik van membraanfiltratie in de behandeling van afval- of proceswater 

- kostprijs van de membranen 
- restproduct (zeer geconcentreerd filtraat) moet worden opgehaald of verder behandeld 

 
Mogelijke toepassingsgebieden van membraantechnieke n in de behandeling van afval- 
of proceswater 

- olie/water afscheiding, behandeling van lyofiele substanties 
- recyclage van carwash water 
- behandeling van dunne mest 
- behandeling afvalwater cosmetica-industrie 
- behandeling van afvalwater uit de voedings- en drankenindustrie 
- filtratie van zwevende stoffen uit afvalwater 
- verwijdering van biomassa 
- afscheiding van koelvloeistoffen 
- afscheiding van inkten voor flexodruk technieken 
- hergebruik van proceswater 
- regenwaterrecuperatie 
- hergebruik van diverse effluenten 
- vloeistof ontgassing* 

 
Meer info op www.task.be – sectie water (proceswater, membraantechnieken) 


