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IMD heeft een mobiele meetwagen ontwikkeld en ingericht waarmee bij bedrijven op

een snelle manier zicht wordt verkregen op de kwaliteit van geloosd afvalwater. Dit

gebeurt via TOC-metingen. Door de meetgegevens op het SCADA-systeem van het be-

drijf te visualiseren, ontstaat een toegankelijke tool om in te spelen op een bovenma-

tige vervuilingswaarde, dan wel op grondstof- en/of productverliezen.

Op welke momenten treedt een bovenge-
middelde verontreiniging van het afval-
water op? Het is wenselijk het antwoord
op deze vraag te kunnen geven. De troe-
belheidsmeting is een methode om pie-
ken en trends in de afvalwatervervuiling
te detecteren/monitoren en op basis
hiervan maatregelen te nemen. Het is
echter een kwalitatieve meting die geen

exacte vervuilingswaarden genereert. Bo-
vendien kunnen bijvoorbeeld reinigings-
wateren de meting beïnvloeden en er zijn
componenten die wel bijdragen aan de
vervuilingswaarde maar die via troebel-
heidsmeting niet of onvoldoende worden
gedetecteerd, zoals suikeroplossingen.
De TOC-meting is een goed alternatief. 

TOC-meting
TOC-meting is een analytische bepaling
van totaal organische koolstof, die met
een tijdsinterval van circa vier minuten
wordt uitgevoerd. De TOC-bepaling heeft
een goede relatie met de CZV-bepaling.
De verhouding CZV - TOC is afhankelijk
van het type afvalwater. De TOC-bepaling
kan worden uitgebreid met een module
voor stikstofbepaling, maar vooralsnog
wordt gewerkt met vaste verhouding tus-
sen CZV en Kjeldahl-stikstof.
IMD biedt bedrijven de TOC-meting aan.
Daarvoor is de TOC-meter geïnstalleerd
in een aanhangwagen die verder is voor-
zien van een monstervoorbehandelings-
unit, pomp voor toevoer van afvalwater-
monster, perslucht- en watervoorziening
en plc. 
De plc ontvangt de meetsignalen van het
geloosde debiet en de TOC-analyse. Op
basis van deze parameters in combinatie
met de vaste verhoudingen wordt een be-
rekening uitgevoerd van het aantal ver-
vuilingseenheden (ve) die gelden voor dit
tijdsbestek. Tevens wordt cumulatief de
ve-waarde per 24 uur berekend, die via
het gsm-modem per sms wordt verstuurd. 

Communicatie
De volgende data zijn op afstand uit te
lezen en te exporteren naar Excel:
– Debiet, kg TOC, kg CZV en Kjeldahl-N

per monstername en per dag.
– ve-waarde per monstername, progno-

se ve-waarde per dag op basis van

monstername, ve-waarde totaal per
dag.

– berekenen van specifieke grondstof-
en productverliezen, zoals vet- en
eiwitverlies per monstername en per
dag.

De bewerkte data kan in absolute getal-
len en grafisch worden weergegeven. Via
een ethernetkaart kan de TOC gekoppeld
worden aan een bestaand computernet-
werk, waardoor besturing via het internet
mogelijk wordt. 

Huur of zelf?
IMD biedt de TOC-meting aan voor be-
drijven om zo zicht te krijgen op de afval-
watersituatie. Aansluitend hieraan kan
het bedrijf zelf of met behulp van IMD het
optimaliseren van processen ter hand ne-
men. Hiervoor moet binnen de organisa-
tie voldoende tijd worden vrijgemaakt.
Indien een bedrijf overweegt een TOC-
meter aan te schaffen, is een huurperio-
de een manier om ervaring op te doen.
Voor bedrijven die al beschikken over een
TOC-meter maar de signaalverwerking
ontberen, biedt IMD een besturings- en
registratiemodule aan. 
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De mobiele TOC-meetunit. Zichtbaar is de
achterzijde van de aanhanger. 

Deze voorbeeldgrafiek toont het verloop van de vervui-
ling over een etmaal.
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