
WATER IN DE OPPERVLAKTEBEHANDELINGSINDUSTRIE

PCA is al 30 jaar actief in het ontwerp en de bouw van watervoorbehandelingsinstallaties voor de 
oppervlaktebehandelingsindustrie. Dit omvat enerzijds de behandeling van het afvalwater en anderzijds 
de productie van demin water.

We hebben ongeveer 80 projecten in verschillende landen uitgevoerd. Dankzij deze ervaring kunnen wij 
u de meest geschikte oplossing voor uw specifieke situatie aanbieden.

Mogelijkheid 1 Mogelijkheid 2

Waterzuivering

Fysico-chemische behandeling:
- Dosering van kalkmelk
- Slibafscheiding
- Ontwatering van het slib
- Lozing van gezuiverd water op de 
riolering

Verdamper:
- Neutralisatie van het afvalwater
- Verdamping/condensatie van het 
afvalwater
- Het gezuiverde water terugwinnen 
(geen lozing)

Productie van demin 
water

Omgekeerde osmose:
- Weinig chemicaliën nodig
- Niet in closed loop
- Weinig opvolging nodig

Harsen:
- HCl + NaOH nodig
- Hergebruik van demin water in gesloten 
kringloop
- Regeneratievloeistof heeft 
waterzuivering nodig
- Waterbesparend tov RO
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De meeste voorbehandelingslijnen hebben een gelijkaardige opzet. Dit is een voorbeeld van een 
aluminiumbehandelingsinstallatie.

PCA nv
Wijngaardveld 10, B-9300 Aalst
www.pcawater.com
+32 (0)53 21 33 55
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Het spoelwater, gebruikt voor de beitsing en ontvetting, wordt behandeld in de afvalwaterzuiverings-
installatie. Deze behandeling kan worden uitgevoerd door een verdamper, om het afvalwater te kunnen 
hergebruiken. Als alternatief kunt u een fysico-chemische behandeling toepassen, maar dan moet het 
water geloosd worden.

Het demin water wordt geproduceerd in een gesloten kringloop over de harskolommen. Er is geen 
verlies van demin water. Wanneer de harsen verzadigd zijn, moeten ze geregenereerd worden. Dit 
geregenereerde afvalwater wordt ook behandeld in de afvalwaterbehandelingsinstallatie.
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