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2 Neutralisatie  



Neutraliseren (basic) 



Neutralisatie 
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• Neutraliseren is het aanpassen van een zure of basische vloeistof tot een pH neutrale 

waarde (±7 pH). 

 

• Na gelang de vervuiling word dit kan over meerdere reactie tanks verdeeld worden 
 

 

 



Waarom neutraliseren? 
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• De doelstellingen hierbij is het verwerkbaar maken van het afvalwater in een 

waterzuivering, of voldoen aan wettelijke criteria. (bijvoorbeeld BZG) 

 

• Naast neutraliseren vinden ook allerlei pH-correcties plaats, om te conditioneren en het 

stabiliseren van ruw afvalwater en breking van emulsies 
 

 



Neutralisatie apparatuur 
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• De apparatuur bestaat uit (meerdere) opslag- en reactietanks en een meet en regel 

doseer- en menginstallaties 
 



Neutralisatie apparatuur regeling 
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pH sensor Niveau meting/regeling 

Zuur pomp 
Base pomp 

Bij een pomp voor zuur en 

base maakt men gebruik van 

een 3 punts regeling 



Neutralisatie apparatuur regeling 
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pH sensor Niveau meting/regeling 

3 punts regeling 

Base pomp Zuur pomp Setpoint 

Zuur pomp 

Base pomp 



Neutraliseren 
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• Neutraliseren gebeurt over het algemeen door het toevoegen van chemicaliën in de 

vloeistof in de neutralisatie tank.  
 

 

 



Chemicalien voor neutralisatie 
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• Voor een pH verhoging kan men gebruik maken van, base (NaOH) of kalkmelk (Ca(OH)2). 

 

• Voor een pH daling zwavelzuur (H2SO4), zoutzuur (HCl) of koolstofdioxide (CO2). 
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Chemicalien voor neutralisatie 
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• Andere zuren en basen zijn ook  mogelijk (bijvoorbeeld organische zuren/basen) 



Gevaar bij chemicalien 

12 

• Bij het neutraliseren van afvalwater met bepaalde vloeistoffen of zouten kunnen zeer 

giftige gassen ontstaan na toevoegen van een middel.  

 

• Dit kan gevaren opleveren voor de gezondheid en het milieu! 
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Conclusie neutraliseren 
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• Neutralisatie kan toegepast worden op bijna soorten afvalwater, maar kan in bepaalde 

gevallen de samenstelling van het afvalwater ernstig veranderen. 

 

• Meestal gebeurt het neutraliseren met anorganische zuren en/of basen. 

 

• De neutralisatie reactie kan tot de vorming van al dan niet oplosbare zouten geven. 

 

•  De keuze van de  toevoeging base/zuur moet afgestemd worden op het beoogde  

resultaat, en rekening houdend met de eventuele lozingsvergunning. 



Upgraden? 

14 



Industrie 4.0 (basic) 



Industrie 4.0 

16 



17 

 

 
Industrie 4.0 is Duits wij noemen het in Nederland Smart Industry en in de Verenigde Staten noemen 

ze het Internet of Things  (IoT) allemaal als doel om alle industriële en technische processen te ver 

netwerken. 

Daarbij hoort dat de componenten steeds intelligenter worden (Smart) en bijdragen aan de groei van 

Big Data. 

Industrie 4.0 
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. 

Industrie 4.0 

Waar kunnen we naar toe na de upgrade? 
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Industrie 4.0 



Upgraden naar industrie 4.0 ? 

Wat hebben we nodig ? 



Bestaande regeling upgraden? 
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• Reactietanks 

• Meetomvormer/regeling 

• Point to point verbindingen b.v. (coax of 4 +20mA)  



Bestaande regeling upgraden? 
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• Klant wil graag zijn eigen sensoren en kabel blijven inzetten, kan dit? 

• Sensoren met S7 (afbeelding) en variopin aansluiting kunnen aangesloten worden. 

• De coax kabel maakt plaats voor een, 5 of  8 aderige kabel met M12 aansluitconnector. 

RS 485 



Bestaande regeling upgraden? 
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• De apparatuur met coax aansluiting zal plaats moeten maken voor een apparaat 

met modbus master aansluiting. 



Regeling met RS485 modbus master 
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• Nieuwe situatie meerdere sensoren op 1 apparaat zijn mogelijk.  



Regeling ge upgrade naar digitale sensoren? 
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Hebben we voordelen van een upgrade? 



Voordelen van een upgrade 

In combinatie met digital sensor management 
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• Vrij te configureren  

• Makkelijk te integreren 

• Meerder sensoren op 1 apparaat 

• Kalibreren (online en offline) 

• Kalibratie logboek 

• Operating time 

• Testen van de sensor 

• Voor alarmering maken 

• Stress momenten van de sensor bijhouden 

• Een binaire ingang over de RS485 binnenhalen 

• Loggen van de meetwaarden, uitgangen etc.  



Voorbeelden 



Voorbeeld op het apparaat 
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Kalibratie protocol 

Kalibratie logboek 

Log functie  



Voorbeeld digital sensor management 
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Online parameters 

pH, Rd, EC, Temp, 

Cl, NTU,O2,etc. 
Info over bedrijfsuren, 

Tag nr, software vers, 

kalibratie data van laatste 

keer, sensor stress 

Configuratie van het 

meetsysteem 

Parametrering van de 

sensor monitoring  

Kalibratie van de 

sensoren, 

meetsystemen 

Informatie over de 

sensoren die 

aangesloten zijn 

geweest, kalibratie 

logboek, configuratie 

verleden, buffer 

vloeistof management. 



Voorbeeld digital sensor management 
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Sensor stress indicator 
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Keuze uit verschillende 

buffer vloeistoffen 

Voorbeeld digital sensor management 



Data opslag 



Data opslag op afstand en lokaal gegevens bekijken 
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Scada software PCA PCC software 



Data opslag op afstand en lokaal gegevens bekijken (netwerk) 
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Device app voor android en ios 

HTML 5 website 



Bedankt voor uw aandacht! 

Bezoek onze table top voor info! 


