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samenstelling bijdekeuzevoor elektrodialyse
het meestgunstig waren.Welheeft hetwaterschap aangegeven dat dezoutlast voor een
full-scale installatie moet worden beperkt,
hetgeen uitdedemonstratiefase moest blijken.Ofdegehanteerde uitgangspunten voor
membraanleeftijd, chemicaliënverbruiken
menskracht kunnen worden gegarandeerd zal
uit deervaring met de demonstratie-installatie blijken.

ElektrodialyseinBoxmeer:
tweejaarpraktijkervaring

Demonstratie-installatie
In september 2000isde demonstratieinstallatie,met eenproductiecapaciteit van70
mVuur ingebruik genomen. De installatie
gebruikt hethuidige reinewater als voeding
en isopgebouwd uiteen voorfiltratie (25lim)
(uit veiligheidsoverwegingen),een tweetraps
elektrodialyse-installatie enUV-desinfectie.
Delaatste isgekozen om eventuele nagroei,die
ophetrelatiefgrore beschikbare membraanoppervlak kan ontstaan, aftedoden.Deinstallatiewordt ineersteinstantie full-time in
bedrijfgenomen omzodoende een maximale
bijdrage aan hetverlagen vandehardheid van
het reinewater tekunnen leveren. Het behandelde watet wordt gemengd metrein wateren
gedistribueerd.

YVETTE BREKVOOET, BRABANT WATER
JOOST KAPPEIHOF, KIWA WATER RESEARCH
STEPHAN VAN DEWETERING, BRABANT WATER

Sinds september2000 leverteendemonstratie-installatie van70 m ! /uur oppompstation Boxmeer
drinkwater met behulpvanelektrodialyse. Dezetechniek isvoordrinkwaterbedrijven nieuw. Brabant
Water beslootdeze techniek na proefonderzock, vanwege degunstige kosten, waterkwaliteit en reststoffen tetesten onderpraktijkomstandigheden om zodoendeeventuele lange termijneffecten teleren
kennen.Na tweejaar kangeconcludeerd worden datde techniek eenvoudig vanopzet is,dekwaliteitseisengehaald worden endatdekostenaanvaardbaar zijn. Natuurlijk zijn ookpunten voor
naderonderzoek naar bovengekomen, zoals de levensduurvan demembranen enhet noodzakelijke
kennisniveau endebenodigde inspanning van deoperators.Wanneer de membraanvervuilinggoed
kan worden beheerst endebenodigde menskracht kanworden beperkt,zalBrabant Water besluiten
eenfull-scale installatie terealiseren, nutsditpast 111 hetwatervoorzieningsplan voorde toekomst.
Elektrodialyse iseen membraanproces
waar niet hetwater, maar ionen hetmembraan passeren,onder invloed van een elektrischespanning. Membranen die slechts doorlaatbaar zijn voorpositieve ionen
(kationmembraan)zijn omenom gestapeld
met anionmembranen. Zoontstaan cellen
waaruit zouten worden verwijderd (diluaat),
afgewisseld metcellen waarzout wordt geconcentreerd (concentraat) (zieafbeelding 1).

Boxmeer
Dewaterkwaliteit oppompstation Boxmeer heeft een matig hoge hardheid (3,5
mmol/1)eneen hoog sulfaatgehalte (120mg/l).
Dezuivering bestaat momenteel uitbeluchting, snelfiltratie, actieve koolfiltratie enUVdesinfectie. Wanneer hetwater mettraditioneleontharding zou worden behandeld, wordt
het risicovan putcorrosie onaanvaardbaar
hoog.Om diereden ishetwenselijk omhet
sulfaatgehalte vanhetwater teverlagentot
tenminste90 mg/LVoorhetverlagen van sulfaat komen eigenlijk alleen membraan-of
ionenwisselingstechnieken inaanmerking.
Brabant Water heeft verschillende zuiveringsopties afgewogen opwaterkwaliteit, kosten,
milieu-effecten, lozingsmogelijkheden voor
het concentraat, bewezen techniek eninpasbaarheid indehuidige zuivering2).
Elektrodialyse hadde voorkeur boven
nanofiltratie enionenwisseling vanwegehet

Dewaterkwaliteit van deelektrodialyseinstallatie heeft ruimschoots voldaan aande
gewenste waterkwaliteit.Derecoveryvande
installatie isindeonderzoeksperiode verhoogd van90naar93procent. Bijdeze hoge
recovery isgeen scalinggeconstateerd bijeen

lageenergieverbruik enchemicaliënverbruik,
de hogeopbrengst enrelatieflage kosten.
Bovendien bleekuit overlegmethet waterschapdat deconcentraathoeveelheid en-

A/b.1:

Schematischeweergavevandewerkingvanelektrodialyse.Depositieveennegatieveionenworden dooreen
ioiuelectie/membraangetransporteerdonder invloedvaneenelektrischpotentiaalverschil.Door ajwisselend
anion-enkarionmembrattentestapelen wordteenscheidinggerealiseerdinconcentraaten dtluaat.

K: kation membraan
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(laat alleen kationen door)

A: anion membraan
(laat alleen anionen door)

A

K

A

O

©
©

©
©

©

•*-<©

e
w r~S ^
= anion

®

= kation

+,

©

-«-»

voeding

©-fc.

\

anode
•*—©

3

«.

©

©

©Î * - ©
©

©
©w

•«-©
kathode

TK

e

'-'

concentraat

H20

24-2002

25

PLATFORM

parameter

totalehardheid(mmol/1)
natrium(mg/l)
sulfaat(mg/l)
chloride(mg/l)
waterstofcarbonaat(mg/l)
capaciteit(m3/h)
Tabel1:

streefwaarde

product

concentraat

3

1,1

24

21

61

<5>o

25
112

31

1050

-

43

20

528

>120

229

135

923

5°

74,5

7°

4.5

<1,5

-

Waterkwaliteitencapaciteitdemonstratie-installatie.

pH in het concentraat van 6,9.De behandelde
volumestroom isaanvankelijk verhoogd van
50naar70kubieke meter per uur, maar moest
na verloop van tijd, vanwege vervuilingvan de
membranen weer teruggebracht worden naar
60kubieke meter per uur.
Vervuiling
Inde beginperiode werd een snelle vervuiling vande voorfilters geconstateerd. Deze
werd veroorzaakt doordeaanwezigheid van
algen en biomassa in de voeding.Nadat de
bron van dezevervuiling was weggenomen
werd devervangingsfrequentie van de voorfilters sterkgereduceerd. Weleren hieruit dat
ookop rein water van grondwaterpompstations een significante nagroei tot problemen
in membraaninstallaties kan leiden.
Scalingisvoorkomen door depH in het
concentraat testuren op pH 6,9.Na verloop van
tijd nam degeleidbaarheid van het productwatersignificant toe,van 200tot 350uS/cm.Dit
zouveroorzaakt kunnen zijn doorscalingof
dooreen reductie in uitwisselingscapaciteit
vandemembtanen. Scalingwasniet waarschijnlijk omdat een zure reiniginggeen positiefeffect had.Zowel desinfectie (chloor),een
zure reiniging(omcalcium, ijzer en mangaan
teverwijderen) alseen zoutshock bij hoge pH
(om biologischeen organische vervuiling te
vetwijderen) bleken niet effectief te zijn.
Vervolgens zijn membraanautopsies uitgevoerd.Dezegaven geen duidelijk beeld.De
enigeconclusie wasdat het oppetvlak van de
membranen verkleurd was(bruin) en ruwer
wasgeworden. Deuttwisselingscapaciteit van
demembranen wasmet verminderd. Deleverancier gafaan dat het mogelijk wasdat ereen
verkeerde batch membranen was geleverd.
Enkelemembranen zijn vervangen maar vertoonden na enkele maanden een vergelijkbare
verruwing, waaruit aannemelijk isdat de oorzaakniet in demembranen ligt.Wanneet de
aantasting van de membranen niet kan
worden gereduceerd, wordt vetwachtdat de
membranen een levensduur hebben van circa
driejaar. Nader onderzoek zal worden uitgevoetd naat het vootkomenvande optredende
vervuiling, zodat de levensduur kan worden
verlengd. Dehypothese isdat de vervuiling
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veroorzaakt wordt door organischestof, die
leidt tot irreversibele vervuilingvan met name
het anionmembraan 1 ).
Kosten
Inzicht in de kosten isin tabel 2uitgewerkt.Zelfs bij de kortere levensduur zijn de
totale kosten voor deze,relatief kleinschalige
EDRacceptabel.Dekosten betreffen allekosten,inclusiefaanleg van infrastructuut voor de
EDR-installatieen UV-desinfectie van het
productwater. In het eerstejaat isde arbeidsinspanninggrotet geweest dan verwacht. Deoorzaak hiervan waren noodzakelijke aanpassingen tijdens en na deopstart. Deverwachting is
dat uiteindelijk dearbeidskosten met 50procent kunnen worden gereduceerd. Gezien de
vervuiling wordt de levensduur van de membranen momenteel op driejaar geraamd
(33procent vervanging petjaat).De leverancier
garandeerdedat de levensduur tenminste vijf
jaat kan bedragen, hetgeen voorlopigals haalbare levensduur na optimalisatie wordt gehanteerd.Detotale exploitatiekosten kunnen dooi
optimalisatie verlaagd worden tot 30eutocent
per kubieke meter productwater.
Deoperationele kosten voor een full-scale
installatie zullen lager worden vanwegede
schaalfactot in de investeringskosten.
Concentraat
Voorafgaand aande realisatieisopbasis van
proefonderzoek een schattinggemaakt vande
concenttaatsamenstelling.Aangeziendeexperimenten met verschillende membranen zijn uitgevoerd endeleverancier nogniet bekendwas,
istenaanzien van het concentraat een 'worst
case'benaderinggehanteetd.Vooide lozingwas
het zoutgehalte het meest kritisch.Alsgevolg
vandekeuzevan leverancieren membranen en
dooroptimalisatie vandezoutzuurdosering (als
anti-scalant)isdechlorideconcentratie in het
concentraat significant lagergeworden waardoordeacceptatievanhet concentraat ten aanzienvanlozingopoppervlaktewater isvergroot
(tabel 3).Het sulfaatgehalte is toegenomen,
omdatdegekozen membranen selectiefzijn
voorsulfaat: hetsulfaatgehalte inhet productwater ismetgemiddeld 30mg/l duidelijk lager
dandevereiste90mg/l.

Wanneer een full-scale installatie zal
worden gerealiseerd ishet noodzakelijk om
een aparte afvoerleiding voor het concenttaat
aan te leggen.BrabantWater en Waterschap de
Maaskant studeren momenteel nog opde
meest duurzame optie voor de lozing van het
concentraat. Eengunstige factor hierbij vormt
designificante verlagingvan de te lozen zoutvracht.
Conclusies
Dekeuzevooreen demonstratietraject
voor de toepassing van deze nieuwe techniek
vooiontharding en sulfaatverwijdering is nuttiggebleken.Metde demonstratie-installatie
werd een positieve bijdrage geleverd aan de
hardheid en corrosie-index van het gedistribueerde water en tegelijkertijd ontstond degelegenheid om lange termijn effecten te bestuderen. Hierbij kwam de veivuiling als verrassing
naar voren,waar ookdeleverancier, met haai
50jaai ervaring tot op heden geen gepast antwoord opheeft gehad.Verder leverdehet project een bepalende bijdrage aan de ontwikkeling van het kennisniveau van de operatois.
Zoals vaak ishieibij deetvaiing op praktijkschaal van groot belang.Deoperators hebben
bij de realisatie en opstatt een bepalende bijdragegeleverd aan het verbeteren van de
installatie. Uitgaande vande huidige situatie

Tabel2:

Kostenoverztchtvandedemonstratie-installatie (ineuro'sperkubiekemeter).

kostenpost
afschrijving
menskracht
membtanen
veibruikskosten
totaal

Tabel3:

huidige
situatie

verwachting

0,16

0,16

0,04

0,02

0,10

0,07

0,03

0,03

o,33

0,30

Samenstellingenhoeveelheid membraanconcentraat zoalsindelozingsvergunning
genoemden inde huidigesituatie, uitgaande
vaneen productiecapaciteitvan50kubieke
meterperuur.

parameter

sulfaat
cloride

vergund huidige
[1999) situatie
(mg/I)

(mg/l)

73"

1050

1800

528

(1100 m g / l

gedoseerd)
calcium
nattium
nitraat
hoeveelheid (ms/h)

1600

761

50

61

10

13

2,5
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Hetoverlegmethetwaterschapineen
vroegstadiumheeft zijn vruchten afgeworpen.Geanticipeerd isopdemeestkritische
parameter (chloride).Momenteelzoekenbeide
partijengezamenlijk naareenpassendewijze
vanlozenvanhetconcentraatvooreen fullscaleinstallatie.Ofdezeinstallatieerzal
komenhangtafvanhetwatervoorzieningsplanvanBrabantWatervoordetoekomst.
Ongeacht hetantwoord opdevraagofopschalinginBoxmeerzalwordengerealiseerd, heeft
dezedemonstratie-installatie eenbelangrijke
voorbeeldfunctie voortoepassingvandeze
voordewaterbedrijven relatiefonbekende
techniekvoordrink-ofindustriewatervoorziening.
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kangesteldwordendatzelfsbijdezerelatief
kortemembraanleeftijd dekostenaanvaardbaarzijn. Duidelijkperspectiefbestaatechter
opverderereductievandekosten.Verwacht

wordtdatdeuiteindelijk kostentotongeveer
30eurocentkunnendalen.Hiervoorzalde
membraanvervuiling beterbeheerstmoeten
worden.
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Wiefferinks flexibele kunststoffen
bieden u ijzersterke voordelen!
HJ. Wiefferink B.V. is o.a. producent van:
•*•"" De Flexitank
Als complete (nooddrinkwatervoorziening, dan
wel (andere)opslag/transport van vloeistoffen.
*T De Riotube
Als opvang voorrioolwater(genomineerd voor de
"Europese MilieuprijsvoordeIndustrie 2000").
•*"-De Flexistore
Als opvangbuffer voorbijvoorbeeld rioolwater.
*~ Flexibele

afdekkingen

Afdekkingen voorbijvoorbeeld RWZI-bassins.
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