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Kies verstandig. 
Kies voor CO2

Maar hoe verlagen we de pH waarde? 
Vandaag wordt er nog vaak gebruik-
gemaakt van minerale zuren zoals 
zoutzuur (HCl) of zwavelzuur (H2SO4). 
Nippon Gases zou de naam ‘The Gas 
Professionals’ niet waard zijn als ze 
niet met een alternatief kwamen dat 
voordelen biedt voor zowel de gebrui-
kers, het milieu als het waterzuive-
ringsproces. Zo adviseren ze u om niet 
langer gebruik te maken van minerale 
zuren, maar wel van CO2. Een effectief, 
betrouwbaar, veilig en economisch 
alternatief. 

NIPPON GASES VERLAAGT pH VAN AFVALWATER MET CO2

Zwavelzuur en zoutzuur 
verontreinigen afvalwater

Zoutzuur en zwavelzuur zijn sterke 
zuren die er niet alleen voor zorgen 
dat de pH waarde van het afvalwater 
verlaagt, maar die onvermijdelijk ook 
chlorides of sulfaten aan het afval-
water toevoegen.  Deze zorgen voor 
een extra verontreiniging van het water, 
wat het extra moeilijk maakt om een 
hergebruik van het water te verzekeren.

CO2 of koolzuur, daarentegen, is een 
zwak zuur dat de pH waarde van het 
afvalwater verlaagt zonder extra 
verontreinigingen toe te voegen. Er zit 
ongeveer 410 ppm CO2 in de atmos-
feer en die CO2 lost onvermijdelijk op 
in het water. Maar CO2 kan ook op 
andere manieren uit het water komen. 
Denk maar aan carbonaathoudende 
gesteenten waarmee water in contact 
komt. Daarnaast kan CO2 ook biolo-
gisch geproduceerd worden vanuit 

In veel gevallen moet de pH van afvalwater verlaagd worden van een hogere en basische pH naar 
een lagere en meer neutrale pH. Zo wordt bijvoorbeeld de pH van afvalwater verlaagd naar een waarde 

tussen pH 6 en pH 9 vooraleer het geloosd wordt in het oppervlaktewater. De pH van afvalwater, dat een fysico-
chemische behandeling moet ondergaan in een flotatie-unit, moet eveneens eerst worden verlaagd zodat 

de chemicaliën optimaal reageren met de verontreiniging in het afvalwater.
 

CO2 druk- & debiet regelpaneel

aerobe of anaerobe afbraakproces-
sen die zich eventueel afspelen in 
het water. CO2 is dus reeds op een 
natuurlijke wijze aanwezig in het water. 

CO2 injectielans voor in-line CO2 injectie
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Wat heeft CO2 u te bieden?

1.Veiliger voor de gebruiker
In vergelijking met het corrosieve zoutzuur en zwavelzuur, is 
CO2 veiliger voor de gebruikers en dit zowel op het vlak van 
transport, opslag als manipulatie. 

2.Veiliger voor waterzuiveringsproces
Uit onderstaande grafiek blijkt dat de pH verlaging van
het afvalwater veel gelijkmatiger zal verlopen met CO2 dan 
met zout- of zwavelzuur. Hierdoor is het risico op het ‘naar 
onder doorschieten van de pH’ tot zeer lage en daardoor 
gevaarlijke pH waardes nagenoeg onbestaande. Zelfs 
bij een falende pH-meting zal een eventueel daaropvol-
gende overdosering van CO2 geen aanleiding geven tot 
gevaarlijk lage pH waardes. Dit kan absoluut niet gezegd 
worden in het geval van zout- of zwavelzuur. Naast een 
ernstig verstoord waterzuiveringsproces, is de kans op 
ongewenste corrosie aan de waterzuiveringsinstallatie 
aanzienlijk in geval van een ongecontroleerde overdosering 
van de minerale zuren. 

3. Veiliger voor de planeet
De CO2 die door Nippon Gases geleverd wordt, is afkomstig
uit de restgassen van andere industriële processen. 
Zij halen de CO2 uit de restgassen, zuiveren deze op en 
geven het gas een tweede leven. Hierdoor voorkomt Nippon 
Gases, in samenwerking met haar klanten, dat er jaarlijks 
enkele 100.000 tonnen aan CO2 in de atmosfeer terecht-
komen. 

Wilt u de voordelen zelf ervaren? 

Wilt u de voordelen van CO2 zelf ervaren in uw waterzui-
veringsproces? Dat kan! Nippon Gases zoekt samen met u 
naar de beste manier om CO2 te injecteren in uw bestaand 
waterzuiveringsproces. Ze zorgen niet alleen voor de toele-
vering en opslag van CO2 maar ook voor het materiaal dat 
nodig is om een tijdelijke test in uw bestaande installatie uit 
te voeren. Interesse? Neem dan zo snel mogelijk contact 
met hen op. U vindt hun gegevens in de infofiche, achter in 
dit handboek. 
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