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Technologie Introductie
De Volute heeft de typische voordelen van het schroefpers principe -lage onderhouds intensiteit en

laag energie verbruik- gecombineerd met een unieke ontwateringstrommel die
procesvoordelen biedt.

Sinds de introductie in 1974 is er met
de Volute in ruim 2000 installaties in
tal van verschillende applicaties
ervaring opgedaan. Een groot
voordeel is dat ook met zeer lage
vaste stofgehaltes vanaf 0.1 procent
gewerkt kan worden.
De ontwateringstrommel is een
samenstel van vaste en bewegende
ringen. De beweging van de schroef
zorgt ervoor dat de mobiele ringen
tegen elkaar bewegen en op deze
manier actief de trommel reinigen.
Dit continu zelfreinigend mechanisme biedt het voordeel dat ook met een kleine unit altijd
gestreefd kan worden naar een zo hoog mogelijk vaste stof gehalte in de slibkoek; de kans
dat er verstopping optreedt is namelijk veel geringer dan bij types met een geperforeerd
stilstaand omhulsel.
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Het ontwaterings principe wordt gestuurd door de spoed van de schroef. In het eerste
gedeelte van de trommel wordt het vrije water afgevoerd. Verderop verkleind de spoed van
de schroef en verminderd de speling tussen de ringen waardoor het slib wordt
samengeperst. Deze speling is instelbaar voor een optimaal resultaat.

Systeem kosten
Omdat het system zichzelf continu reinigt, is het risico op verstopping beduidend kleiner dan
bij pers types met een vaste geperforeerde zeefdrum. Vergeleken met centrifuges heeft de
Volute mede hierdoor zeer weinig aandacht nodig, wat operators in staat stelt om zich te
concentreren op andere taken.
Vanwege de langzame toerentallen zijn ook het energieverbruik en onderhoudskosten
relatief laag. De energie consumptie is in de orde van 20W / kgDS vergeleken met ca. 50W /
kgDS voor een centrifuge; een 60 procent reductie. Vergeleken met centrifuges mag ook een
verlaging in polymeer consumptie verwacht worden. De lage afschuifkrachten houden de
lange molecuul ketens van het polymeer beter intact en verhogen zo de efficiency.
Een Volute pers kan altijd minimaal 5.000 uur zonder reserve onderdelen op zelfs het meest
abrasieve slib werken. Voor municipal slib is dit in het algemeen >20.000 uur.
De integrale kost voor een grote unit –gebaseerd op 8000 uur per jaar- biedt een 25-35%
reductie in kosten per ton vaste stof, vergeleken met centrifuges.
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Procesafloop

Slib wordt in een mengtank gebracht waar coagulant wordt toegevoegd. Het mengsel
stroomt vandaar naar een flocculatie tank waar door middel van polymeer de
verontreiniging in vlokken gebonden wordt zodat er zoveel mogelijk vrij water ontstaat.
Het slibmengsel loopt vervolgens gravitair in de trommel waar het wordt ontwaterd en
uitgeperst.
De kwaliteit van de filtercake wordt gecontroleerd met de rotatie snelheid van de schroef en
de totaal beschikbare speling tussen de ringen. Het continu zelfreinigende mechanisme
voorkomt verstopping en geeft de mogelijkheid continu te zoeken naar het hoogste vast
stoffen gehalte in de koek. Mocht het mechanisme toch verstoppen, dan wordt met een
simpele en snelle procedure de schroef verwijderd en schoongemaakt.
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