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'recovery'.Bijhogeredruk(20MPa)zijn'recoveries'van75 tot 80procent realiseerbaar.

Toekomst voor
ontziltingstechnologie?!

Nanofilttatie maakteen belangrijke
doorbtaakopdemarkt dooralsvoorzuiveringvanSeaWaterReverseOsmosis(SWRO),
maarookMSF-installaties.Hetdient alseen
efficiënte barrièretegen troebelheid enbacteriën.Hatdheid,verantwootdelijk voorscalingproblemen bijRO-membranen, wordt
efficiënt verwijderd. DeverlaagdeTDS-concentratie levertgrotererecoveriesvandeROinstallatie.Veelbelovendenieuwe'super
ultra lowpressure'nanofilttatie membranen
(minder dan0,5- r,5MPa),met eenhogepermeabiliteit enselectiviteit (75procent verwijdering vansimazine)zijn recentelijk in
Japanmetsuccesgetest.

"Desalination:water/orabetterjuture" luiddehetcentralethemavanhetIDAWorldCongreson
Desalination andWaterReuseinBahreinvan8tot13 maartjl. Circa500deelnemers uitallecontinenten,127artikelen, 13congressessies,tweediscussieforumsenverschillendeproducentenenleveranciersvanontziltingstechnologiezorgdenvooreenmixvankennisuitwisseling enmarketing.
Gepresenteerdetechnologische,praktischeencommerciëleontwikkelingen leiddentotdeconclusiedat
ertochtoekomstvoordeontziltingstechnologiezoukunnenbestaan.
Waterontzilringkentondanksdenodige
[financiële)problemendelaatstedecennia
wereldwijd vooruitgang.Detotalegecontracteerdeontzikingscapaciteitwordt ingeschat
op30miljoen kubiekemeterperdag,waarvan
alleenal3,6miljoen indeafgelopen tweejaar.
Analysestonen aandat het Midden-OostenenEuropa (vooralSpanje, Italiëen Frankrijk)demarkttrekkers opgebiedvan(zeewaterjontzilting vormen.Met37procentvan
detotaalgeïnstalleerde capaciteiten47procentvandezeewatetontziltingscapaceit is
Europaookdebelangrijkste leveranciervan
ontziltingsinstallaties terwereld.Zo'n5,4
miljoen kubiekemeterperdagoftewel27
procentvandetotaalgeïnstalleerde zeewatetontzilingscapaciteitvan 19,5miljoen
kubiekemeter,staat inSaoedi-Arabieopgesteld.Dezecapaciteitgroeitdekomende
jaren met50procent.Naar verwachtingverdubbelt detotaleontzikingscapaciteit in het
Midden-Oosten dekomende20jaar.
DeVerenigdeStatenervareneen tegenstellingtussendelangzamegroeivanpraktischetoepassingen ophun thuismarkt en
hun commerciële activiteiten opgebied van
ontziltingwereldwijd. Degeïnstalleerde
capaciteit inMidden-enZuid-Ametikasteeg
metcirca57procent indelaatste vijfjaar,
met nameinhetCaribischgebied.Inoostenzuidoost-Aziëblijft ontzilting voorlopig
tot industriële toepassingen beperkt,hoewel
verwachtwordtdat drinkwatettoepassingen
indichtbevolkte regio'smet hogere inkomsten,zoalsSingapote,HongkongenTaiwan
binnenkort gerealiseerd zullen worden.
Opmerkelijk isdegeregistreerdejaarsrijging
vanmembraantoepassingen inChinavan50
procent.

Thermische ontzilting
Thermischeontziltingsprocessen blijven
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debelangrijkste rolspeleninhet MiddenOosten(510procentvandetotaalgeïnstalleerdecapaciteit).Toegepasteontziltingstechniekenzoals'multi-stageflash'(MSF)en
'multi-effect distillation' (MED)veteisen
veelenergie.Beschikbarerestwarmte wordt
vaakingezet alsenergiebron. Energieproductieenthetmische ontziltingstechnieken
worden in'dualpur poseplants'gecombineerd.Ditblijktfinancieelhaalbaar bijgrote
productiecapaciteiten van bovende20.000
kubiekemeterperdag.
Eenbelangrijke doorbraak opgebied van
thetmischeontzilting isdeconstructie van
deTaweelahMEDontziltingsinstallatie(4x
t4.3ookubiekemeterpetdag)inAbuDhabi.
Gunstigeefficiencytatio's (8 kilogedestilleerdwaterperkilostoom)endaaraangerelateerdelagerekapitaalkosten ptomoten de
MED-technologievoordeeersrekeeralsconcurrerend aanMSF quarealiseerbareproductiecapaciteiten.Aandeandetekant zorgen
efficiëntere configutaties vanwarmtewisselaarsengoedkoperecorrosieresistente materialen voorMSF-toepassingen vanbovende
50.000kubiekemetetperdag.

Membraanontzilting
Debelangstelling endepraktischetoepassingen vandemembraanontziltingstechnologiegroeien zowelinhet Midden-Oosten
alsinderestvandewereld.
NieuweReverse Osmosis-toepassingen
(RO),zoalsde'BrineConvetsionTwoStage
SeaWaterReverseOsmosisSystem'(BCS),
hebbenbijeeninlaatzoutconcenttatievan
35.000milligramperliterenbijnegenMPa
tijdens detweedestapROeenhoge'recovery'
van60procenrgeleverd.ToepassingvanBCS
bijeenhogeinlaatzoutconcentratie van
58.000milligram perliterenbijzevenMPa
tijdens deeerstestapROleverde dezelfde

EennieuweJapanseconstructievan
SWRO-membraanelementenen-modules,
incombinatiemet vetbeterde schoonmaakmethodes,heeft opkleinschaal(40kubieke
meterperdag)bijvijftotzevenMPatussen
25en40ptocent 'tecovety'zonder voorzuiveringgeleverd.Voorzuiveringdoor ultra-of
microfiltratie bijSWRO-installatieswordt
steedsvakeringezet inplaats vanconventionelevootzuivering.Zowordt ultrafiltratie
alsvoorzuiveringvaneen zeewatetontziltingsinstallatie inJapan (50.000kubieke
meterperdag)ingezet,metalsdoel60procenteffluent 'tecovety'en200mg/lTDS.
Veelaandacht werdtijdens hetcongres
besteed aandeoperationeleaspectenvan
membraaninstallaties.Testen tonenaandat
detoepassingvanpolymerendescalingvan
anorganischezouten kanbepetken.Zestabiliserenencoatengevormde nano-precipitatenenbeperken kristalgroei.Eennieuwe
chemischemiddel(MT-901),veel efficiëntet
danchlorinatie,werdinJapan ter preventie
vanbiofouling getest.Onderzoek verricht in
Saoedi-ArabietoondeaandatdegecombineerdetoepassingvanCl2enH2o2bijeen
hogepHdemeestefficiënte schoonmaakmethodevoornanofiltratiemembranen onder
bepaaldeomstandigheden was.
Toepassingenvan membtaantechnologie
inhetkadetvanwatet-en afvalwatethergebruikzijnookbesproken.OnderzoekuitgevoetdindeVStoont aandatstedelijk afvalwatergezuiverddoorMBR-technologieals
voedingwater voorROgebruikr kanworden
(BZVonderdetectielimiet, troebelheid minderdan0,1 NTU).Omgekeerdeosmosewordt
gebruikr inSingapore(30.000kubiekemetet
perdag)om tertierreeffluent tot hoogwaar-

digindustriewaterkwaliteit (SDIminder dan
4,bij85procent'recovery')te zuiveren,tegen
lagerekostendan drinkwater.

De energiefactor
Hetenergieverbruik bij zeewareronrziltingmetomgekeerdeosmose beginjaren
zeventigbedroegtwaalfkilowattuur per
kubiekemeter.Doortoepassingvanverschillenderecoverysystemen opdeconcentraatstroom,zoalsdePeltonenFrancis turbine,dehydraulische'turbocharger' en
'pressureexchanger'(PX)apparaten,isde
energiegebruik tegenwoordignaarcircavier
kilowattuur perkubiekemeter omlaag
gebracht;dittenopzichtevan 18 kilowattuur perkubiekemetergebruikt bij ontzuringdoormiddelvanMSF.Ditverlaagde
energieverbruikzorgtnogsteedsvoor75
procentvandetotaleoperarionele kosten
vanSWRO.
Nieuwe,steedsefficiëntere energierecovery-apparaten zoalsde'pressure exchanger'
wordeningezetindepraktijk. Resultaten uit
pilotonderzoek envolschaalSWRO-installaties(inSpanje,720en2.000kubieke meter
perdag)tonenaandatdetoepassingvanPXtechnologie hetenergieverbruik omlaagkan
brengen naar 2,1 tot 2,3 kilowattuur per
kubiekemeter.

'Nieuwe' concepten
Waterontzilting incombinatie met
'AcquifierSrorageRecovery'wordtsindsenigetijdgepromoot vanuitdeVS.Ditconcept,
vergelijkbaar methet diepinfiltratieproces
inNederland,combineert waterontzilting
metwateropslagindebodem.Hetconcept
richtzichopefficiënter energiegebruik door
hetcreërenvanstrategische watervoorraden
tijdens periodes vanverminderd watergebruikensurplusenergie (winterseizoen).Zo
kunnen depiekenvanenergie-en waterconsumptie indezomerafgevlakr worden.

Nieuwe markten
Eenbelangrijke doorbraakin recente
jaren isgerelateerd aandegroeiende belangstellingengebruikvan membraantechnologie(RO)voorhetzuiverenvanzee-ofbrakgrondwater voor irrigatiedoeleinden.
Momenteel wordtinzuidoost-Spanje een
aantalSWRO-installatiesmeteencapaciteit
van75.000tot 150.000kubiekemeterperdag
gepland.CruciaalvoordezeRO-toepassingis
hetdefiniëren van waterkwalireirseisen
gerelareerd aanspecifiekebodemomstandighedenenplanten.Hetdefiniëren vanlocatiespecifieke waterkwaliteitseisenbepaalr
indirectdeenergiebehoeftes en -kosten.
Onderdegegevenomsrandigheden inSpanjewasdetoepassingvanSWROvoor irrigatiedoeleinden eenfinancieel haalbareoptie.

Hybriden
Uiteconomische haalbaarheidsoverwegingenwordenbij'dualpurposeplants'
steedslagereratio's van energiegebruik/
waterproducrienagestreefd. Hybriden, ofteweldecombinatievanthermischeenmembraanprocessen,trekkensteedsmeerdeaandachtalseenmogelijkheid omditdoelte
realiseren.Doordetoepassingvandeminder
energie-intensieve RO binnen een'dualpurposeplant'wordtgepoogdde waterproductieenhetenergieverbruik tenopzichtevan
seizoenvariatiesenpiekenvanwater-en
energiegebruik teoptimaliseren.

deprijsvanontziltwatervanhet financiële
pakketdatmetdeoverhedenenfinancieringsinstelling(en)wordtafgesproken.Goedeafspraken overenergieprijzen metdeverantwoordelijke autoriteiten kunnen de
kosten,zoalsinhetgevalvaneen recentelijk
gebouwdeSWRO-ontziltingsinstallatiein
Israël,verderomlaagbrengen(57dollarcenr
perkubiekemeterbij rweedollarcent per
kilowattuur).Verderblijkt eenapartekostenregelingmetmembraanleveranciers over
membraanvervangingskosten oplange duur
eengoedemanier omde operationelekosten
ondercontrolete houden.

Kosten
Deleidraadtijdens het congres vormden
dekostenvanontziltingsprocessen. Vanvijf
Amerikaansedollarsperkubieke meter
beginjaren tachtigzijndekostenvan ontzilt
zeewatertegenwoordignaarcirca75dollarcenttotééndollaromlaaggebrachr.Kostenanalysesvanmeerdere SWRO-installaties
tonendevolgendekostenverdelingaan:40
procentkapitaalkosten,40procentenergiekostenen20procent andereoperationelekosten(chemicaliën,onderdelen, onderhoud).Dirimpliceert eensterkeinvloedop

Privatisering(vooralvanbelangvoorhet
Midden-Oosten) wordtdoorvelengezienals
dedrijvende kracht naarverdereverlaging
vanproductiekosten.Tijdens het congres
vormdeéénvandebelangrijkste doelenvoor
dekomendedecennia hetstreven naareen
prijsvan25tot50dollarcentper kubieke
meterontzilt water.

Toekomst
Nadeingebruikname vandeRO-installatievanPWNinHeemskerk iseen relatieve
stilteopdeNederlandsemarkt vanontziltingstechnologie ontstaan.AndereEuropese
landen,zoalsSpanje,kennen(beïnvloeddoor
lokaleomstandigheden) eengroeiende
belangstelling voor ontziltingstechnieken.
Eengoedegelegenheid om ontwikkelingen
opditgebiedtevolgenisdeconferenrie van
Euromed 2002: "Desalination Strategies in
SourhMediterranean Countries",dieinmei
inEgypte plaatsvindt.
DekomendeIDAInternational Conference:FinancingofDesalination Projects
"RiskandReality",die00kinmeiplaatsvindt,inLonden,zetdediscussiesoverderol
vandeprivatesectorbij ontziltingsprojecten
voorr. f
dr.ir.AleksandarViaski
(Royal Haskoning)

Deenergie-enwatercentralevanBahrein.
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