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ZONDER PROCESWATER GAAT HET NIET

Water en compound zijn voor het trowaliseren onmis-

baar. Na het glijslijpen bevat het proceswater materi-

aalresten van onderdelen en chips alsmede oliën en 

vetten. Daarom dient het proceswater vóór het afvoeren

op het riool of het terugvoeren naar het glijslijp-/

recyclingproces gereinigd te worden. Wanneer het 

proceswater naar het riool wordt afgevoerd, moet het 

uitvoeriger worden behandeld (vlokking), dan wan-

neer deze in een recyclingproces wordt hergebruikt.

Bij het recyclen van glijslijpwater wordt niet alleen 

water (tot 98%), maar ook compound (tot 90%)

bespaard.

Alle wettelijk voorgeschreven grenswaarden worden 

zonder problemen gehaald en lozingskosten zullen 

aanzienlijk minder worden. Aanvullend benodigd de 

gebruiker geen lozingtoestemming van het Water-

schap en spaart verwijderingskosten door de geringe 

slibafval (ca. 50% minder slib als bij het vlokkings-

proces). 

Centrifuges kunnen niet bij iedere glijslijptoepassing 

worden ingezet.

Voor de volgende glijslijptoepassingen zijn ze niet

geschikt:

• Bij beitsprocessen met zuren

• Bij bewerking met meerdere compounds

• Bij kogelpolijsttoepassingen

In deze gevallen blijft deze techniek, d.w.z. vlokking 

van het vuile water en terugvoer naar het riool, het 

eenvoudigste en meest bedrijfszekere proces.

Proceswater – een belangrijke kostenfactor
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* Door verdamping en verlies van het proceswater wordt het waternivo en zeefgehalte voortdurend
aangevuld als nivo in de tank te laag is

** Vlokkingsmiddel kan optimaal gedoseerd worden om geëmulgeerde vetten en oliën te binden.

VLOKKINGSPROCES

Door het uitvlokken worden de aanwezige vaste stoffen in het vuile water, 

alsook de meeste schadelijke stoffen (metalen, olie en vetten) uit het water 

verwijderd. Op deze manier kan het gereinigde water overeenkomstig de 

wettelijke voorschriften probleemloos naar het riool worden afgevoerd.

CENTRIFUGE RECYCLING

Door middel van centrifugaalkracht worden vaste stoffen van het proces-

water gescheiden en als vast slib afgescheiden. Het gereinigde proceswater 

wordt weer teruggevoerd in het glijslijpproces. 

Bij centrifuges worden de vaste stoffen m.b.v. de centrifugaalkracht

gescheiden van het proceswater. Olie en/of fi jnstof tot 1 µm kan door 

toevoeging van een vlokkingsmiddel gescheiden worden van het proces-

water. Het compound dat wordt ingezet blijft voor het grootste gedeelte 

behouden.
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KRISTALHELDER WATER

Elk glijslijpwater, ook zuur of alkalisch, kan in een Trowal vlokkingsinstallatie 

gereinigd worden in helder water om vervolgens probleemloos te worden 

afgevoerd.

Trowalpur vlokking – De complete reiniging

GA 30-3 tot 9.000 ltr./uur

Volautomatisch DO 03 GA 05 GA 10 GA 20 GA 30

Aansluitwaarde (kVA) 11 11 11 11 15

Vermogen (ltr./uur) 300 600 1.000 2.000 3.000

Afmetingen Afhankelijk van het type

Slibindikking Filterpers Filterpers Filterpers Filterpers Filterpers

Halfautomatisch RT 05 RT 10 RT 20 RT 30

Aansluitwaarde (kVA) 2,5 3 3 3,5

Vermogen (ltr./uur) 500 1.000 2.000 3.000

Afmetingen Afhankelijk van het type

Slibindikking Filterstandaard Filterstandaard/filterpers Filterstandaard/filterpers Filterstandaard/filterpers

CHARGEWIJS REINIGEN VAN PROCESWATER

De eenvoudig bedienbare RT-installatie is de perfecte 

oplossing als u proceswater tot 3.000 ltr. per batch 

wilt reinigen. Er wordt een vlokkingspoeder gestrooid 

in de vuilwatertank. De ontstane vlokken worden ge-

scheiden door middel van een fi lterzak of met behulp 

van een fi lterpers.

VOLAUTOMATISCHE REINIGING

De PLC-gestuurde DO- en GA-vlokkingsinstallaties 

zijn volautomatische oplossingen die tot 2.000 liter 

proceswater per uur reinigen. Als u meer dan 3.000 

liter proceswater per dag moet reinigen, dan zijn deze 

installaties de juiste keuze. Zij worden reeds vele jaren 

ingezet. Het chargegewijs proces werkt volautoma-

tisch. De controlefuncties zorgen voor een stabiel en 

zeker proces.
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KORFCENTRIFUGE ZM 03-FL

Zeer goed geschikt bij gebruik van 2-3 glijslijpmachines. 

Deze centrifuges zijn uit te breiden met enkele acces-

soires zoals:

• Wateropvoerstation

• Koelaggregaat

KORFCENTRIFUGE ZM 03-ECO 1

De ZM 03-ECO 1 is geschikt voor het gebruik aan 1 

glijslijpmachine bij standaard toepassingen.

Centrifugeren – Reiniging en recycling van het proceswater

Bij de centrifugetechniek worden de vaste stoffen m.b.v. een 2.417 -maal centrifugaalkracht van het proceswater gescheiden. Olie 

en/of fi jnstof tot 1 µm kan door toevoeging van een vlokkingsmiddel gescheiden worden van het proceswater. Het compound dat 

wordt ingezet blijft voor het grootste gedeelte behouden.

Functieschets van de korfcentrifuge

Proceswater

 Slibkorf

Afzuigbuis

Vuil water

 Slib

ZM 03-ECO 1
Foto’s met optioneel onderstel

ZM 03-ECO 1 ZM 03-FL

Vermogen (l/u.) 1.000 1.000

Inhoud trommel (l) 14 14

Centrifugaalkracht (g) 2.012 2.012

Vuilwatertank (l) 200 300

Proceswatertank (l) nein 150

Afmetingen (mm) (LxBxH) 1.400 x 770 x 1.750 1.400 x 1.100 x 1.750

Gemiddeld benodigd vermogen (kW) 1,5 1,5

KORFCENTRIFUGE ZM

De ZM-korfcentrifuge is verkrijgbaar in twee uitvoeringen; de ZM 03-ECO 

1 en de ZM 03-FL zijn eenvoudig te bedienen, robuuste machines voor het 

reinigen van max. 1.000 liter proceswater per uur. Binnen een cyclus kan 

tot 14 liter (19 kg) slib afscheiden – de slibkorf wordt hierbij handmatig 

uitgenomen en geleegd. De centrifuge wordt aangestuurd door een PLC.

Eenvoudige handmatige wissel van de slibkorf

ZM 03-FL
Foto’s met optioneel onderstel



ZA-SCHRAAPCENTRIFUGE

De ZA-schraapcentrifuge verwerkt volautomatisch tot 2.000 ltr. glijslijp-

proceswater per uur. De PLC aangestuurde centrifuge kan uitgevoerd 

worden met een groot aantal opties. Het slib wordt in een roterende 

trommel afgescheiden en automatisch in een slibopvangbak geleegd. De 

reinigingscyclus is in te stellen. 

De ZA-serie is modulair opgebouwd, zodat deze eenvoudig aan uw be-

hoefte kan worden worden aangepast. Kies uit verschillende afmetingen 

van het vuilwater- en proceswaterreservoir, extra proceswaterpompen, 

doseerapparaten of een koelaggregaat.

ZA 04 ZA 06

Vermogen (l/u.) 1.000 2.000

Inhoud trommel (l) 14 28

Centrifugaalkracht (g) 1.920 2.417

Vuilwatertank (l) 800 1.500

Proceswatertank (l) 400 1.000

Afmetingen (mm) (LxBxH) 2.500 x 1.700 x 2.100 2.100 x 2.800 x 2.350

Gemiddeld benodigd vermogen (kW) 3 5

Schraapcentrifuge ZA 04

Proceswater

 Slib

Schraapmes

Vuil water

Functieschets schraapcentrifuge in schraapcyclus

 Proceswater

Slib

Schraapmessen

Functieschets schraapcentrifuge in reinigingscyclus
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Praktische tips

CENTRIFUGE-RECYCLING

Voor toepassing in recycling adviseren wij de volgende Trowal compounds en Trowalpur vlokmiddel:

Toepassing bij IJzer NE-metalen    
trowal 

compound
Trowalpur 

vlokkingsmiddel *

veel olie & weinig slijpsel ja ja DE 97, KFL, KRA ESM

veel olie & veel slijpsel ja ja DE 97, KFL, KRA R, S

weinig olie/emulsie & veel slijpsel (plastic of metaal) ja ja KR 50, KFL, KRS R, S

weinig olie/emulsie & weinig slijpsel of alleen keramische chips ja ja KR 50, KRS, KFL ESM

Magnesium nee alleen Mg MK 20, SGK nee

Machine Vlokkingsmiddel Dosering

GA / DO LAC met F (vloeibaar) + kalkmelk automatisch

RT ESM of ESB (poeder) handmatig

Behandeling  Keramische chips Kunststof chips

Massa (kg) Waterdeel (%) Inhoud (ltr) Massa (kg) Waterdeel (%) Inhoud (ltr)

Centrifuge 1,55 35 0,95 1,8 45 1,4

Filterpers
- LAC-vlokking
- ESM-vlokking

1,9
2,1

40
40

1,45
1,6

2,3
2,5

50
50

2
2,2

Filterzak 3,1 60 2,6 4,2 70 3,9

ZONDER PROBLEMEN LOZEN

Alleen de keuze voor de juiste Trowal compound zorgt voor helder, schoon water welke voortdurend zonder problemen kan worden 

afgevoerd.

SLIBAFVAL UIT 1 KG VERBRUIKTE CHIPS/SLIJPSTENEN

Het slibafval welke bij het glijslijpen ontstaat, is afhankelijk van het chipsverbruik en de proceswaterbehandeling.

* Vlokking wordt bij voorkeur ingezet bij heteluchtdrogen en/of hoge olie-afzetting op de onderdelen.



Overal daar, waar vaste stofdeeltjes de procesbewerkingen negatief beïn-

vloeden, b.v.:

• Recirculatiewater in lakcabines

• Fosfaatbaden

• Koelsmeervloeistoffen uit de metaal-/keramische-/steen-/glasbewerking

• Separeren van de zeefdoorgang bij het natstralen

• Scheiden van vaste stofdeeltjes uit de wasbaden

• Reiniging van olie

Deskundig advies, keuze in de juiste proceswaterbehandelingssystemen, 

snelle hulp ter plaatse evenals zorgvuldig onderhoud van uw proceswater-

behandelingsinstallatie, verzekert u van een stabiel productieverloop.

• Advies ter plaatse door onze specialisten

• Ontwerpen van klantgerichte machine-layouts

• Uitvoeren van proceswateranalyses in ons laboratorium

• Terugname en hergebruik van uw proceswaterslib

• Onderhoudscontracten voor centrifuges overeenkomstig de wettelijk 

voorgeschreven grenswaarden

TROWAL CENTRIFUGES ZIJN NIET ALLEEN BIJ HET GLIJSLIJPEN INZETBAAR!

KLANTENSERVICE

HET TROWAL TEAM ONDERSTEUNT U MET EEN OMVANGRIJK

SERVICEPROGRAMMA

Proceswater vóór reiniging Gecentrifugeerd proceswater
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