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Expertise Elscolab

• pH/O2/CO2/Cond. (liq)

• UV/VIS/NIR

• Turbidity

• Concentration Analysers

• Refractometry - Brix

• Online / Inline Colour

• Online Gloss

• Inline Viscosity

• TOC Sodium Silica

• O2/CO2/CO Humidity (gas)

• Galvanic Isolators & 

Displays

• Flow / Velocity

• Level

• Multiparameter Sensors

• Total Solids

• Water Sampling

• Portable Meters  

(pH/Cond./DO)

• Freezers (-80 -40 -20)

• Refrigerators

• Sample Storage

• Lab Safety Monitor

• Pipets (single…384  

channels)

• Flow Cabinets & PCR

• Centifuges Ovens

• Waterbaths

• Viscosity

• pH/O2/Conductivity

• Cuvettes

• Analytical & Precision 

Balances

• Coating Test Instruments

• Design Tools

• Colour Meters

• Cuvettes

• Calibration Filters

• Gloss Meters

• Light Cabinets

• Visual Colour evaluation

• Total Colour Management

• Road test instruments

• Layer thickness

• Installation

• Maintenance

• Calibration Validation

• Repairs

• Trainings

• …



Doelen Afvalwaterzuivering
Het ultieme doel van elke waterzuiveringsinstallatie is om vaste stoffen van water te scheiden 

en beide te desinfecteren door organische en anorganische verontreinigingen te verwijderen, 

die gevaarlijk of giftig voor mensen kunnen zijn of schadelijke effecten op het milieu kunnen 

hebben.
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Optimalisatie Slibontwatering
Prijs van het vervoer en de verbranding van droge stof nemen snel toe.

Streven naar de hoogst mogelijke opbrengst aan droge stof wordt daarom steeds meer een 

noodzaak. 

Optimalisatie is hierin het sleutelwoord, om daarmee ook de kosten voor transport, energie en 

polymeer zo laag mogelijk te houden



Hoe het slibontwateringsproces te 

optimaliseren
Automatisering; met feedforward en feedback-besturing dmv Real Time inline

metingen:

• Vaste stof in het gehele proces, primair slib, secundair slib en slibkoek

• Flow/ debiet metingen van slibstromen

• Gerichte controle van polymeerdosering

• Inzicht in de samenstelling van slib om de beste keuze te maken

voor ontwateringsapparatuur en polymeer

• Gehalte suspended solids en polymeer in centraatwater

• Real-time controle centrifuges en pompen

Essentieel: Goed presterende indikkings- / ontwateringsapparatuur



Valmet TS Inline droge stof metingen



Valmet TS Meetprincipe

• Inline continue meting op basis van microwave

•Microgolf gaat minder snel door water

•Snelle transmissie staat voor hoger droge stof 

gehalte � Lineaire verhouding
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Voordelen van microgolftechnologie

• Onderhoudsvrij, geen bewegende onderdelen

� Lage Total Cost of Ownership

• Kleuronafhankelijke meting

• Breed meetbereik van 0 - 40% TS

• Ook nauwkeurig bij hoge droge stof gehaltes

• 1-puntskalibratie



Valmet TS Specificaties

• Microgolf meetprincipe

• Standaardmodel PN16 / 232 psi (DN50, DN100, DN150, DN200, 
DN250, DN300)

Hogedrukmodel PN 100/1450 psi (DN100, DN150, DN 200)

• Meetbereik: 0 - 40 TS%

• Organische en anorganische materialen

• Gevoeligheid: 0.001 TS%

• Reproduceerbaarheid: 0,01 TS%

• IP65

• Communicatie
� 4-20mA + HARTÂ® Total Solids

� 4-20 mA Procestemp. / geleidbaarheid

� Profibus PA



Toepassing 1   Slib pomp – primair slib



Toepassing 1   Slib pomp – primair slib

Doel

De totale vaste stoffen van het slib zo hoog mogelijk houden aan het begin van het 

proces

Monitoring

Een controle op slibverwijdering uit de primaire sedimentatie

resultaten

• Geoptimaliseerde slibkwaliteit

• Stabieler proces

• Geoptimaliseerde en gereduceerde energie kosten op slibpompen

• Verminderen laboratoriumanalyses



Toepassing 2   Slibindikker / Digester

toevoer



Toepassing 2   Slibindikker / Digester

toevoer
Doel

Handhaven van een optimaal fermentatieproces

Monitoren

Controle van de dosering van het polymeer in verdikkingsproces

Vaste stof gehalte in digester

Resultaten

• Betere procescontrole

• Versnelde vergistingstijd van slib (geeft grote voordelen bij de productie van biogas)

• Lagere stookkosten door de verhoogde capaciteit in de bioreactor

• Verminderde laboratoriumanalyses



Toepassing 3  Slibontwatering



Toepassing 3   Slibontwatering

Doel

Nauwkeurige meting voor de dosering van het polymeer

Betere controle op functioneren centrifuges/ banddroger/ zeefbandpers

Monitoren

Betere controle van de polymeerdosering en slibdoorvoer

Resultaten

• Vermindering van polymeerkosten 

• Gestabiliseerde kwaliteit van zowel ontwaterd slib als centraat

• Reductie van transportkosten

• Gereduceerd energieverbruik en onderhoudskosten voor ontwateringsapparatuur.

• Verminderen laboratoriumanalyses



Toepassing 4   ontwaterd slib



Toepassing 4   ontwaterd slib

Doel

Nauwkeurige meting van totale vaste stoffen voor regeling tijdens ontwatering en verbranding van 

slib

Monitoren

Controle voor de dosering van het polymeer

Controle voor de kwaliteit van slib (transport en verbranding)

Resultaten

• Voldoen aan de vereisten van de slibverwerkers

• Lagere transportkosten

• Betere verbranding  

• Verminderen laboratoriumanalyses

High pressure model beschikbaar voor hogedruktoepassingen.



Valmet Dry Solids Measurement, Valmet DS

� De meting is gebaseerd op 

microgolftechnologie en biedt een 

stabiele en nauwkeurige meting van 

uitredende vaste stof.

� Valmet DS-eenheid extraheert continu 

monster uit de slibkoek. Nadat het 

vaste stofgehalte is gemeten, wordt het 

monster teruggeleid naar het proces.

Totale vaste stof meting van slibkoek na ontwatering (centrifuge / filterbandpers / 

schroefpers) in afvalwaterzuiveringsinstallaties.



Valmet DS – Real-time Dry Solids metingen

• Meetbereik 15 - 35% vaste stoffen

• Installatie op een verticaal afvoerkanaal waar de

slibkoek naar beneden valt

• Continue meting - constante droge stof % op 

uitvoer

• Operating temperatuur 0 - 65 ° C

• IP-klasse: IP65

• Vaste-uitvoer: analoog 4 - 20 mA



Valmet DS voordelen

• Hoger percentage vaste stof geeft significante kostenverlaging op transport en verbranding 

slibkoek

• Geeft inzicht in efficiëntie gebruik van ontwateringsmachines

• Energie besparingen door optimale instellingen ontwateringsapparatuur

• Kleuronafhankelijk

• Optimaliseert het polymeerverbruik

• Vermindering laboratoriumanalyses



Valmet LS- total suspended solids meting 

• Real-time meting van zwevende deeltjes in 

centraatwater

voor feedback control

• Total suspended solids 0–5000 mg/l

• Vergemakkelijkt en geeft inzicht in de optimalisatie 

van de polymeer gebruik

• Besparingen in polymeerkosten en energie

• Vermindering labanalyses



Valmet LS voordelen

• Voor procesbewaking, laboratorium follow-up is niet genoeg

• Voor het kiezen van het juiste polymeertype en juiste dosering

• Betrouwbare  en continu metingen zorgen voor grote besparingen in polymeer en energie

• Alarmering: voorkomt dat vaste stof in demon installatie terecht komt



Brookfield in-line viscositeitsmeters

Het meten van inline-viscositeit helpt u de uitrijping van uw 

polymeer te begrijpen.

Hoe meer het polymeer is uitgerijpt, hoe hoger de viscositeit en 

hoe beter het zal werken in het ontwateringsproces

Door de viscositeit te meten, 

kan het rijpingsproces van het 

polymeer worden gevolgd wat 

leidt tot een efficiëntere 

dosering en overdosering 

voorkomt


