
BESPAREN OP KOSTEN AFVALWATER
REDUCTIE VERVUILINGSEENHEDEN MET ENZYMEN

De kosten op afvalwater nemen steeds verder toe. Voedselverwerkende bedrijven hebben al veel stappen 
genomen op het gebied van hergebruik van afvalwater, waardoor de waterinname vermindert. Toch lopen de 
kosten voor het lozen van afvalwater in de praktijk soms op tot tienduizenden Euro’s op jaarbasis. 
Het verlagen van het afvalwatercoëfficiënt door het aantal vervuilingseenheden (CZV) terug te brengen met 
de toepassing van enzymen, levert de voedingsindustrie een substantiële besparing op. 

Praktijk cases in uiteenlopende sectoren tonen het positieve effect aan van enzymen op het aantal 
vervuilingseenheden en geven ook de verschillende mogelijkheden weer om enzymen toe te passen.

WAT DOEN ENZYMEN IN AFVALWATER?

Enzymen zetten organische stoffen als plantaardige en dierlijke vetten om in kleine resten. Specifieke enzymen 
zijn daarnaast in staat vetten te splitsen in glycerol en vetzuren. De kleine deeltjes zijn gemakkelijk oplosbaar in 
water en worden beter door bacteriën in het afvalwater opgenomen. In de praktijk biedt dat veel voordeel. 

Grove vuildelen die niet zijn afgebroken vormen als het ware een ‘koek’ aan vervuiling en zorgen voor 
verstopping in o.a. leidingen en vetafscheiders. Door het toevoegen van enzymen - Mida Actisafe Odorstop - 
zal de vetput minder vaak geleegd hoeven te worden. Ook zorgen enzymen ervoor dat de bacteriële 
activiteit, die cruciaal is voor de biologische afbreekbaarheid, versnelt. Dit in tegenstelling tot traditionele 
reinigingsmiddelen, die tijdens het waterzuiveringsproces juist de eigenschap hebben dit proces te vertragen.

Vermindering vervuilingseenheden.

Kostenreductie zuiveringsheffing afvalwater.

Voorkomt verstoppingen in leidingen.

Verminder de afzuig/ledigingsfrequentie van vetafscheiders.

Duurzame oplossing met milieuvriendelijke chemie.

Geen hoge aanschaf- en onderhoudskosten.

Reduceert slechte geuren.

VOORDELEN

“Door enzymatische middelen van  
Christeyns toe te passen in ons proces- 
water, hebben we het aantal VE’s flink 
terug kunnen brengen. Dat levert ons  

een besparing op van €1500,- per jaar.“



PRAKTIJK CASE VISVERWERKING: 
Enzymen in het reinigingsproces | verlaging CZV

OMSCHRIJVING &
AANPAK

Bij een grote visverwerker met meerdere locaties heeft Christeyns in het reinigings-
proces de oppervlaktereiniger vervangen door enzymatische producten, een 
combinatie van Mida Foam 170 Bio en Mida ADD 409 AG. Deze producten worden 
dagelijks in het schoonmaakproces toegepast, waardoor ook dagelijkse een 
hoeveelheid enzymen in het afvalwater terechtkomt. 

De enzymen reageren met organische vervuiling en verknippen de vervuiling in 
wateroplosbare delen. Dankzij de enzymen versnelt de bacteriële activiteit, die cruciaal 
is voor het zuiveren van het water. Binnen afzienbare tijd werd bij deze visverwerker 
een aanzienlijke verlaging gerealiseerd van het Chemisch Zuurstof Verbruik (CZV), een 
belangrijke parameter van vervuilingseenheden.

RESULTAAT 
Meting CZV mg/l

DAG 1 DAG 2 DAG 3 DAG 4 DAG 5 DAG 6 DAG 7

Periode 1
Alkalische reiniging 4826 1934 3084 3104 3184 2880 2020

Periode 2
Enzymatische reiniging 2696 1154 1920 1920 1708 2596 850
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MEER WETEN? NEEM CONTACT OP:

PRAKTIJK CASE ZUIVEL: 
Enzymen in proceswater | Reductie VE’s

OMSCHRIJVING &
AANPAK

Om verstopping in leidingen en riool te voorkomen hebben 
voedingsmiddelenbedrijven die plantaardige of dierlijke oliën of vetten verwerken  
een verplichte vetafscheider. Een producent van zachte kaas, yoghurt en 
zuiveldranken koos voor dosering van enzymen in de vetafscheider. 

Bij deze methode wordt het product Mida Actisafe Odorstop via een peristaltische 
pomp direct in het proceswater gedoseerd. De pomp doseert automatisch op basis 
van een volledig voorgeprogrammeerd schema, afgestemd op de dagelijkse  
productie, het reinigingsproces en het waterverbruik. 

RESULTAAT AANTAL VE’S REDUCTIE

Periodegem. 2020 389

-12,9%
Periodegem. 2021
Inzet enzymen 326


