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Membraanvergiftiging bij het electrodialyseproces (2*)
Inleiding
Waterontzouting door middel van electrodialyse is ook
op grote schaal een bijzonder aantrekkelijk proces, mits
aan een aantal voorwaarden voldaan wordt. Deze voorwaarden hebben voornamelijk betrekking op de kwaliteit van het te ontzouten water. In vorige artikelen [1, 2]
is aangetoond, dat de aanwezigheid van geringe hoeveelheden van een bepaalde detergent (natrium dodecylsulfaat) in het te ontzouten water het electrodialyseproces
zeer nadelig kan beïnvloeden. Het anion van de detergent
blijkt de anionselectieve membranen te kunnen binnendringen met als gevolg dat de kwaliteit van deze membranen sterk achteruit gaat. Hierdoor moet tot een vroegtijdige vervanging van deze (dure) membranen besloten
worden.
Gelukkig is de detergent concentratie in Nederlands oppervlaktewater in het algemeen zo laag ( < 0,2 ppm),
dat hierdoor een effectieve electrodialyse van dit water
niet in de weg gestaan wordt.
In dit artikel wordt nagegaan in hoeverre humusverbindingen het electrodialyseproces kunnen storen. Over de
chemische eigenschappen van deze verbindingen is veel
gepubliceerd. Een beknopt overzicht hiervan is te vinden
in het proefschrift van Meijers [3]. Hier kan volstaan
worden met te vermelden dat veel oppervlaktewateren
voornamelijk fulvinezuren bevatten [4, 5]. Dit zijn de
kleinste humusverbindingen, die oplosbaar zijn in zuur
en in basisch milieu. Black [4] vindt voor deze fulvinezuren een equivalent gewicht variërende van 89 tot 138
gram per equivalent. Daarnaast onderscheidt men o.a.
een groep humuszuren, die wel in basisch milieu, maar
niet in zuur milieu oplosbaar zijn. De in de literatuur
bekende gegevens over het equivalent gewicht van deze
verbindingen variëren van 150 tot 400 gram per equivalent [5].
Korngold e.a. [6] hebben de invloed van natrium zouten
van humuszuren op het electrodialyseproces nagegaan.
Ze constateren, dat er tijdens de electrodialyse een neerslag van humuszuren op de anionselectieve membranen
ontstaat, (afb. 1), waardoor het zouttransport belemmerd
wordt.
De oorzaak van deze precipitatie ligt in het feit, dat bij
electrodialyse altijd wel zeer geringe pH verschillen aan
weerszijden van de membranen optreden. Aangezien
natrium humaat in zuur milieu het onoplosbare humuszuur vormt, geeft een kleine pH verlaging aan het oppervlak van de anionselectieve membranen al gauw aanleiding tot een eerste begin van precipitatie. Het effect
hiervan is tweeërlei:
Enerzijds neemt de electrische weerstand in het electrodialyseapparaat toe. Dit heeft tot gevolg, dat de stroomdichtheid (dus ook de ontzouting) bij gelijkblijvende
spanningsval over de electroden daalt.
Anderzijds treden ten gevolge van dit neerslag nog ster-

kere p H veranderingen op, zodat de pH aan het oppervlak van de anionselectieve membranen nog verder daalt.
Hierdoor ontstaat een sneeuwbaleffect, want door deze
pH verandering worden nog meer onoplosbare humuszuren gevormd, waardoor de pH nog verder daalt, zodat
een nieuwe hoeveelheid humuszuur precipiteert, enz.
Op deze wijze kan in verloop van tijd een flinke hoeveelheid humuszuur op de membranen neerslaan. Gelukkig kan dit neerslag weer vrij eenvoudig van het oppervlak van de anionselectieve membranen verwijderd
worden. Humuszuren zijn immers oplosbaar in basisch
milieu, zodat een kort durende spoeling van het membraanpakket met een verdunde loog oplossing in het
algemeen voldoende is om het merendeel van het neerslag te verwijderen [6].
De hierboven beschreven onderzoekingen geven een indruk van de problemen, die zich kunnen voordoen als
men een watersoort wil electrodialyseren, waarin een
hoge concentratie natrium humaat voorkomt. Uit de
tot nu toe gepubliceerde onderzoekingen blijkt echter,
dat veel oppervlaktewateren voor het merendeel fulvinaat ionen bevatten en slechts enkele procenten humaat
ionen. Deze fulvinaat ionen zijn oplosbaar in zuur milieu
en zullen dus niet volgens het door Korngold e.a. beschreven mechanisme op de anionselectieve membranen
neerslaan. De vraag rijst of de fulvinaat ionen het electrodialyseproces dan niet op een andere wijze zullen storen. Het is mogelijk, dat deze ionen de anionselectieve
membranen binnendringen en dan op dezelfde wijze als
detergent ionen [1, 2] de eigenschappen van deze membranen verslechteren.
Om dit te bestuderen zijn een drietal gangbare anionselectieve membranen geequilibreerd in oplossingen, die
verschillende concentraties aan humusverbindingen bevatten. Om pH veranderingen te voorkomen is geen uitwendig electrisch veld aangelegd. Na het bereiken van de
evenwichtstoestand zijn de veranderingen van de eigenschappen van de membranen gemeten. De gekozen membranen zijn: Selemion A.M.V.; Neosepta AV-4T; Ionac
MA 3475.

Afb. 1 - Vorming van neerslagen op de anionselectieve membranen
tijdens electrodialyse van oplossingen, die natrium humaat bevatten.
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A = neerslag van humuszuren
k.s = kationselectief membraan
a.5 = anionselectief m e m b r a a n
C = concentraat

*) Het eerste deel van dit artikel is verschenen in H 2 0 nr.5
(1972)220.
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D = diluaat
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Om het onderzoek vergelijkbaar te maken met dat van
Korngold e.a. is dezelfde humusverbinding (natrium humaat van FLUKA) gebruikt als in hun onderzoek. Uit
inleidende proeven was gebleken, dat dit natrium humaat
in feite een mengsel van humusverbindingen is, waaronder ook fulvinaten. Dit heeft het bijkomende voordeel,
dat uit de resultaten van het membraanonderzoek afgeleid kan worden welke van deze humusverbindingen bij
voorkeur door de onderzochte membranen uit dit mengsel opgenomen worden.
Experimenten
Door equilibratie in KCl oplossingen wordt bewerkstelligd, dat uitsluitend C l - ionen als anionen in de drie
membraantypen aanwezig zijn. Uit de op deze wijze
voorbehandelde membranen worden met behulp van een
stans een groot aantal membraantjes van dezelfde grootte
geslagen.
Deze membraantjes worden geëquilibreerd in oplossingen, die elk een verschillende concentratie natrium humaat bevatten. Na het bereiken van de evenwichtstoestand wordt nagegaan hoeveel Cl~ionen elk membraan
nog bevat. Verder wordt het volume, het watergehalte,
het droge gewicht (d.w.z. het membraangewicht na
drogen in vacuo tot constant gewicht), de electrische
weerstand en de permselectiviteit van de membranen
bepaald.
Vergelijking van deze eigenschappen met de overeenkomstige eigenschappen vóór de equilibratie in de natrium humaat oplossingen, geeft dan een beeld van de
veranderingen, die tijdens de equilibratie hebben plaats
gevonden.
Resultaten
Bij een globale beschouwing van de membranen, die in
de natrium humaat oplossingen gelegen hebben, valt in
de eerste plaats op, dat de kleur van de membranen veel
donkerder is geworden. Dit komt overeen met de ervaringen van Korngold e.a. en is een eerste aanwijzing, dat
de membranen inderdaad humusverbindingen kunnen
opnemen. Het aantal chloride ionen in de membranen
blijkt kleiner te zijn, naarmate de membranen in geconcentreerdere natrium humaat oplossingen gelegen hebben. Kennelijk vindt er dus een uitwisseling plaats tussen
de oorspronkelijk in de membranen aanwezige chloride
ionen en de ionen van de humusverbindingen in de oplossing.
In principe is het mogelijk dat behalve deze ionenwisseling ook absorptie van natrium zouten van humusverbindingen plaats vindt. Het natrium gehalte blijkt echter
in alle onderzochte membranen onmeetbaar klein te blijven. De opname van humusverbindingen in de drie membraantypen vindt dus alleen plaats via een stóchiometrisch ionenwisselingsproces, zoals ook bij de detergent
ionen het geval was (afb. 2).
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Afb. 2 - Stöchiometrische ionenwis.seling tussen Cl' ionen en
ionen van humusverbindingen.

(1)

Afb. 3 - Vergelijking 1 1er berekening van het gemiddelde equivalent gewicht van de humusverbindingen in de membranen.

wijl E C | het equivalent gewicht van de chloride ionen is
(35,5 gr/eq.).
De waarde van Ë h u m blijkt bij alle drie de membraantypen tussen de 70 en 80 gr/eq. te liggen. Dit is nog
lager dan het door Black gevonden equivalent gewicht
van fulvinaat ionen in een door hem geanalyseerd oppervlaktewater (89 -138 gr/eq.). Kennelijk bevat het natrium humaat van FLUKA behalve humaat ionen ook
ionen, die wat betreft hun equivalent gewicht tot de
groep der fulvinaat ionen behoren. Het zijn juist deze
kleinste humusverbindingen die bij voorkeur door alle
drie de membraantypen opgenomen worden.
Behalve het equivalent gewicht kan men ook het equivalent volume van de door de membranen opgenomen
humusverbindingen bepalen. Dit is mogelijk door de
volumina en de watergehalten van de membranen vóór
en na de vergiftiging te bepalen. Met behulp van vergelijking 2 (afb. 4) vindt men dan de gemiddelde waarde
van het equivalent volume van de door de membranen
opgenomen ionen van humusverbindingen (V hum ).
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Afb. 4 - Vergelijking 2 ter berekening van het gemiddelde equivalent volume van de door de membranen opgenomen ionen van
humusverbindingen.

In vergelijking 2 zijn V ü en G°n2o het volume respectievelijk het watergehalte vóór de vergiftiging en V respectievelijk GH.,U dezelfde eigenschap na de vergiftiging.
X lmm heeft dezelfde betekenis als in vergelijking 1 en
V(] is het equivalent volume van de chloride ionen in
de membranen, waarvoor een waarde van 18 ml/eq.
genomen is [7].

Door vergelijking van het droog gewicht van de membranen vóór en na de vergiftiging (G0,,,, en Gai.) kan
men met behulp van vergelijking 1 (afb. 3) het gemiddelde equivalent gewicht van de opgenomen humusverbindingen (E lmm ) bepalen.

De waarde van V h u m blijkt bij alle drie de membraantypen tussen de 40 en 50 ml/eq. te liggen. Een dergelijke
kleine waarde viel te verwachten gezien het kleine equivalent gewicht van de opgenomen ionen van humusverbindingen.
De invloed van de opname van deze humusverbindingen
op de electrische weerstand en de permselectiviteit van
de onderzochte membranen is in afb. 5 en 6 te zien.

In vergelijking 1 stelt X, mm het aantal equivalenten ionen
van humusverbindingen in het testmembraan voor, ter-

In deze afbeeldingen is x h u m de equivalentfractie van
de ionen van humusverbindingen in de membranen,
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stand toe. Deze w e e r s t a n d s t o e n a m e is echter zeer veel
kleiner dan wanneer dezelfde m e m b r a n e n d o o r een vergelijkbare hoeveelheid dodecylsulfaat ionen vergiftigd
worden [1].
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Afb. 6 geeft aan, dat de permselectiviteit van de vergiftigde m e m b r a n e n vrijwel constant blijft. D e m e m b r a nen blijven dus, zelfs bij hoge omzettingen hun anionselectieve k a r a k t e r behouden.
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Conclusies
D e onderzochte m e m b r a n e n k u n n e n d o o r middel van
een stöchiometrisch ionenwisselingsproces, uit een mengsel van humusverbindingen, ionen met een equivalent
gewicht van 70 tot 80 en een equivalent v o l u m e van 40
tot 50 o p n e m e n . T e oordelen n a a r h u n grootte b e h o r e n
deze ionen tot de groep der fulvinaat ionen.
D e o p n a m e van deze ionen d o o r de drie onderzochte
m e m b r a n e n resulteert niet in een aanzienlijke verslechtering van de m e m b r a a n e i g e n s c h a p p e n . W a t dit betreft
geeft het hier bestudeerde mengsel van humusverbindingen veel m i n d e r p r o b l e m e n dan detergenten.
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Afb. 5 - De electrische weerstand van de anionselectieve membranen bij toenemende vergiftiging door ionen van humusverbindingen.
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D a a r staat tegenover, dat humusverbindingen behalve
membraanvergiftiging ook m e m b r a a n v e r v u i l i n g k u n n e n
veroorzaken [6]. Bij dit proces spelen vooral de h u m a t e n
een belangrijke rol en de fulvinaten in veel m i n d e r e m a t e
of wellicht in het geheel niet. Aangezien veel oppervlaktewateren juist voornamelijk deze fulvinaten bevatten en in veel m i n d e r e m a t e h u m a t e n [4, 5], zal ook de
m e m b r a a n v e r v u i l i n g d o o r humusverbindingen bij een
dergelijk type w a t e r geen ernstige v o r m e n a a n n e m e n .
Indien dit o n v e r h o o p t wel het geval is, kan m e n deze
vervuiling echter effectief bestrijden d o o r het electrodialyse a p p a r a a t periodiek te spoelen met een verdunde
loog oplossing [6].
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Afb. 6 - De permselectiviteit van de anionselectieve membranen bij
toenemende vergiftiging door ionen van humusverbindingen.

d.w.z. het aantal opgenomen equivalenten (X h u M ) gedeeld d o o r het oorspronkelijk aanwezige aantal equivalenten C l _ ionen.
Bij alle drie de m e m b r a n e n neemt de electrische weer-

ZWEMMEN, ZIEKTEN EN
ONGEVALLEN
Hygiënische risiko's bij het baden en
zwemmen en maatregelen tot hun voorkoming, zo luidt de ondertitel van een
rapport, dat prof. dr. C. O. Schaeffer,
inspecteur van de Volksgezondheid
i.a.d. bij de Hoofdinspectie voor de
hygiëne van het milieu, onder de naam
„Zwemmen, ziekten en ongevallen"
heeft samengesteld op verzoek van de
Stichting tot Bevordering van het Baden Zwemwezen in Nederland.
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Het rapport kan worden besteld door
overmaking van ƒ 6 , — op postgiro
188623 t.n.v. de penningmeester van de
Stichting te Amsterdam.

AFSCHEID TE ENSCHEDE EN TE
MIDDELHARNIS
In verband met de pensionering van de
directeur van de Stichting Drinkwaterleiding Goeree en Overflakkee op
1 oktober 1972, heeft het stichtingsbestuur besloten de bedrijfsdirektie na
genoemde datum te laten waarnemen

door de direktie van de NV Watermaatschappij „Zeeland". Deze direktie heeft
belangrijke medewerking verleend aan
de totstandkoming van de onlangs in gebruik genomen bevloeiingsinstallatie met
Haringvlietwater.
De heer Geerling zal op maandagmiddag
2 oktober a.s. in hotel Jacobi te Middelharnis afscheid nemen.
Tezelfdertijd neemt de directeur van het
Gemeentelijk Energie- en Waterbedrijf
van Enschede, de heer A. K. van 't Hullenaar afscheid wegens pensionering, in
het Raadhuis te Enschede.
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