Elektrodialyse, de oplossing voor nitraat en hardheid?

Inleiding
Elektrodialyse is een membraanproces dat
kan worden toegepast voor de verwijdering
van ionen uit grond- of oppervlaktewater
(nitraat, sulfaat, chloride, calcium, natrium,
bromaat, bromide). Elektrodialyse is niet
geschikt voor de verwijdering van organische microverontreinigingen en voor
desinfectie.
In de Nederlandse drinkwaterbereiding is
elektrodialyse een relatief onbekend proces.
Toch is al in de jaren zeventig VEWINonderzoek naar ontzouting van voorname-

Samenvatting
Elektrodialyse heeft nieuwe toepassingsmogelijkheden gekregen door de ontwikkeling van selectieve membranen. De mogelijkheden van het proces voor verwijdering
van nitraat en hardheid zijn onderzocht. Gebleken is dat nitraat van 96 mg/l tot
lager dan 25 mg/l en de hardheid van 4,1 mmol/1tot 1,5 mmol/1 kan worden
verwijderd. Hierbij waren het membraanoppervlak en het energieverbruik lager dan
op voorhand werd verwacht. Met een geringe zuurdosering kan een recovery van
90% worden bereikt.
Ondanks het feit dat er nog een aantal onderzoeksvragen moeten worden beantwoord, kan worden gesteld dat de toepassing van elektrodialyse voor de verwijdering van nitraat en hardheid goede perspectieven biedt.
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lijk oppervlaktewater met deze techniek
uitgevoerd [Kobus, 1973; Kuiper, 1976].
Op dit moment is elektrodialyse opnieuw
in de belangstelling vanwege de ontwikkeling van nieuwe membranen waardoor
de techniek aantrekkelijk lijkt te zijn
geworden voor de verwijdering van nitraat,
hardheid en sulfaat.
Onderzoek
In het kader van het VEWIN-meerjarenonderzoeksprogramma wordt onderzoek
uitgevoerd naar de toepassing van elektrodialyse voor de verwijdering van nitraat,
sulfaat en hardheid uit grondwater.
Gemeentewaterleidingen Amsterdam heeft
onderzoek gestart naar de toepassing van
elektrodialyse voor de verwijdering van
chloride, hardheid, bromaat en bromide
uit voorbehandeld oppervlaktewater.
Principe
Elektrodialyse is een membraanproces
waarbij water in een geconcentreerde en
een verdunde zoutstroom wordt gescheiden.
Het zouttransport wordt gerealiseerd met
een elektrisch veld. Onder invloed van
het veld worden anionen naar de anode
(positief) getransporteerd en kationen naar
de kathode (negatief)- Met behulp van
ionselectieve membranen, die alleen voor
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anionen of alleen voor kationen doorlaatbaar zijn, wordt een scheiding tot een
zoutarme en zoutrijke stroom bereikt.
Er vindt bij dit proces door het membraan
slechts transport van ionen plaats en geen
transport van water.
Stack
Een stack (afb. 1) is opgebouwd uit twee
elektroden, kationmembranen, anionmembranen en spacers. De anion- en kationmembranen zijn om en om gestapeld, met
tussen de membranen een spacer om de
membranen op een geringe afstand van
elkaar te houden. Aan de buitenzijde van
de stapel membranen (tot 1000 stuks)
zijn de elektroden geplaatst. Wanneer een
spanning over de elektroden wordt aangebracht ontstaan om en om cellen waarin
zout wordt geconcentreerd (concentraatcellen) en cellen waaruit zout wordt
verwijderd (diluaatcellen).
Installatie
Meestal is het water onvoldoende ontzout
wanneer het water éénmaal een stack heeft
doorstroomd. Daarom bestaat een installatie vaak uit meerdere stacks in serie of
wordt het product gerecirculeerd.
Het concentraat wordt gerecirculeerd om
de hoeveelheid af te voeren concentraat te

minimaliseren (verhoging recovery). Vaak
wordt om de recovery te verhogen elektrodialyse 'reversal' (EDR) toegepast. Hierbij
wordt door periodiek de waterstromen en
het elektrisch veld te wisselen de vorming
van neerslag door oververzadiging tegengegaan waarmee hogere concentraties in de
concentraatcellen kunnen worden geaccepteerd. Ook kan zuur of anti-scalant worden
gedoseerd ter verhoging van de recovery.
Ontwikkelingen elektrodialyse
In Japan zijn elektrodialysemembranen
ontwikkeld voor de productie van keukenzout uit zeewater [Ishizaka, 1972]. Deze
membranen zijn selectief voor éénwaardige
ionen zoals chloride en natrium.
Ook nitraat kan met deze (anion-)membranen selectief worden verwijderd
[Kneifel, 1988].De ontwikkeling van
deze membranen maakt het mogelijk
om bijvoorbeeld nitraat en hardheid te
verwijderen door te kiezen voor een monovalent selectief anionmembraan dat voornamelijk nitraat verwijdert, gecombineerd
met een conventioneel kationmembraan
dat voornamelijk tweewaardige ionen
(zoals calcium) verwijdert. Natrium en
sulfaat worden dan nauwelijks verwijderd.
Concentraat
Bij het toepassen van EDR voor verwijdering van nitraat en hardheid zal door de
grote selectiviteit het concentraat voornamelijk nitraat en calcium bevatten.
Daarnaast zal de hoeveelheid concentraat
lager zijn dan bij toepassing van hyperfiltratie. Het vinden van een bestemming
hiervoor zal daardoor eenvoudiger zijn dan
bij de toepassing van het minder selectieve
hyperfiltratie.
VEWIN-onderzoek
Binnen het VEWIN-onderzoek wordt in
samenwerking met WML, WOB en WLZ
elektrodialyse voor gecombineerde verwijdering van nitraat, sulfaat en hardheid
onderzocht. Op locaties waar zowel de
hardheid als het nitraatgehalte hoog
worden, is het proces toe te passen:
a. in aanvulling op ontharding in korrel-
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K: kation membraan
(laatalleen kationen door)
A: anion membraan
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reactoren (EDR wordt alleen voor nitraatverwijdering gebruikt) of;
b. voor gecombineerde verwijdering van
nitraat en hardheid.
Deze beide mogelijkheden worden bij
WML te Roodborn onderzocht. De toepassing van EDR voor gecombineerde verwijdering van sulfaat, hardheid en nitraat wordt
onderzocht bij de WOB te Boxmeer.
WML, WOB en Kiwa hebben gezamenlijk
een proefinstallatie gekocht die speciaal
ontworpen is voor het onderzoek
(zie foto 1).
Voorafgaand aan de proeven is op basis
van literatuurstudie en verwachtingen van
leveranciers een verwachting uitgesproken
omtrent de werking en kosten van het
proces. De verwachtingswaarden zijn voor
beide doelstellingen gegeven in tabel I.
Resultaten te Roodborn
Verwijderingnitraat
Gebleken is dat voor een verlaging van het
nitraatgehalte van 96 naar 25 mg/l slechts
één stack noodzakelijk is in plaats van twee
stacks in serie. Dit betekent een winst van
50% in het benodigde membraanoppervlak
ten opzichte van de verwachting. In tabel II
is de selectiviteit per ion weergegeven,
waaruit blijkt dat voornamelijk waterstofcarbonaat, nitraat en calcium worden
verwijderd. Mede door de goede selectiviteit is het energieverbruik beduidend lager
dan op voorhand werd verwacht.

betekent van 33% ten opzichte van de
verwachting. Het energieverbruik voor de
ontzouting en het verpompen was 0,18
kWh/m 3 . Het energieverbruik is hiermee
beduidend lager dan op voorhand werd
ingeschat.

Kosten
De onderzoeksresultaten zijn vertaald

Foto 1 - Overzicht van de elektrodialyseproefinstallalie met links dehyperfiltratiepivejinstallatie. waarmee vergelijkend
onderzoek wordt uitgevoerd.
TABEL I - Verwachtingen en resultaten van het onderzoek te Roodborn.
Nitraat

Verwijdering

Verwijderingnitraat en hardheid
Gebleken is dat met slechts twee stacks in
serie de hardheid van 4,1 naar 1,5 mmol/1
kan worden gereduceerd. Hierbij wordt
nitraat van 96 tot circa 6 mg/l verwijderd
wat een besparing in membraanoppervlak

Recovery
Door het concentraat meer te recirculeren,
wordt de recovery verhoogd. Dit kan
ongestraft worden gedaan totdat door
oververzadiging scaling (neerslagvorming)
ontstaat. Omdat de effecten van scaling pas
na enige tijd zichtbaar worden, zijn duurproeven uitgevoerd. Tijdens de eerste
duurproef is de recovery op 90% gesteld.
Als gevolg van scaling van CaC0 3 nam de
elektrische weerstand van het systeem toe
(na circa 24 uur). Opvallend was dat de
neerslagvorming slechts aan één kant van
de membranen optrad. Dit is zichtbaar
doordat na ompolen de weerstand weer
laag is (afb. 2). 90% recovery blijkt zonder
dosering dus niet haalbaar te zijn. De eerste
proeven, met een zuurdosering tot een pH
van 5,5 in het concentraat, geven aan dat
een recovery van 90% haalbaar is. Aanvullende proeven worden uitgevoerd om vast
te stellen of met zuurdosering een hogere
recovery mogelijk is dan 90% en in
hoeverre de recovery kan worden verhoogd
door anti-scalant te doseren.
De resultaten zijn in tabel I en II samengevat.

Membraanoppervlak (m-'/fm' •h)
Energieverbruik (kWh/m')
Recovery (%)

Nitraat en hardheid

Verwachtin g

Resultaat

40

40
0,18*
±75% zonder dosering**
±85% met HCl**
+95% met antiscalant?**

0,45
90%

Resultaat
Verwachting
20
60
0,08*
0,5-0,6
80% zonder dosering
85%
90% met HCl
> 95%met antiscalant?

Rekening houdend met de leidingverliezen in de proefinstallatie.
Inschatting op basis van experimenten met één stack.
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TABEL II - In- en effluent en specifiekeselectiviteitper ion,gedefinieerd als eq[i]/eq(NO{) of eq[ij/eq(Ca2+).

Anion
NO3-

so 4 2 ci-

HCO3-

Influent
mg/l
96
63
21
300

Effluent
mg/l
8,5
50
<5
115

Specifieke
selectiviteit
1
0,2
0,4
2,1

Kation
Ca2+
Mg2+
Na+
K+

Influent
mg/l
152
6,0
6,0
1,3

Effluent
mg/l
53
3,0
5,5
0,9

Specifieke
selectiviteit
1
0,05
<0,01
< 0,01

Afb. 2 - Stijging van de
elektrischeweerstand van
het systeem alsgevolg van
sealing.

naar energie- en membraankosten.
De investeringskosten zijn geschat aan
de hand van beschikbare gegevens van
gerealiseerde praktijkinstallaties (tabel III;
TABEL III - Voorlopigekostenraming van detoepassing
van clcktrodialyse op basis van de onderzoeksresultaten te
Roodborn.

Doelstelling
Installatie
Membranen
Energie
Chemicaliën
Totaal

Exploitatiekosten (f/m')
NO,- 25 mg/l
TH 1,5 mmol/1
0,2-0,4*
0,3-0,7*
0,04
0,08
0,02
0,04
0,01
0,01
0,27-0,47

0,43-0,84

* Literatuurgegevens [Frischhertz, 1993; Chebi,
1995; Rychen, 1994).

[Kappelhof, 1996a]). De investeringskosten
in de referenties verschillen sterk.
De oorzaak hiervan is dat verschillende
uitgangspunten zijn gehanteerd voor
het gebouw, analysekosten, chemische
reinigingsinstallatie, voorbehandeling,
enzovoort. Op basis van de gemiddelde
investeringskosten en verbruikskosten
(energie, membranen en chemicaliën) kan
worden geconcludeerd dat elektrodialyse
voor dit watertype niet alleen een aantrekkelijke techniek is om nitraat te verwijderen, maar ook om gecombineerde nitraaten hardheidsverwijdering te realiseren.
Hierbij is geen rekening gehouden met
kosten voor het concentraat. Ter vergelijking bedragen de globale kosten voor
biologische nitraatverwijdering f 0,70 en

voor biologische nitraatverwijdering plus
ontharding f 1,00 [Kappelhof etal, 1996b].
Vervolg
Er zijn nog een aantal te beantwoorden
vragen zoals:
- welke maximale recovery is haalbaar
(eventueel met zuur- en anti-scalant
doseringen);
- welke investeringskosten kunnen
worden verwacht;
- welke mogelijke bestemmingen zijn er
voor het concentraat;
- hoe aantrekkelijk is deze techniek in
vergelijking met hyperfiltratie (met de
nieuwe generatie membranen).
De proefinstallatie zal vervolgens worden
ingezet voor gecombineerde hardheid,
sulfaat en nitraatverwijdering te Boxmeer
(WOB).
Hyperfiltratie
Hyperfiltratie is door de ontwikkeling
van nieuwe membranen ook een goed
zuiveringsalternatief voor gecombineerde
verwijdering van nitraat en hardheid.
Daarom wordt parallel aan de elektrodialyseproeven de karakteristieken van de nieuwe
hyperfiltratiemembranen vastgesteld. Met
deze resultaten zal een vergelijking russen
beide technieken worden gemaakt.
Verantwoording
In het onderzoek is gebruik gemaakt van
de onderzoekservaring van Julia E. Nemeth
met de grootste elektrodialyse-installatie in

de Verenigde staten (Sarasota). Julia
Nemeth (werkzaam bij Harn R/O systems
inc.) is tijdelijk bij Kiwa werkzaam
geweest. Het onderzoek is begeleid door
een projectbegeleidingsgroep onder voorzitterschap van L. A. C. Feij (WLZ) en
waarin WML (H. J. A. Römgens, H. R. M.
Jacobs, D. W. J. Misere), WOB (W. C. van
Paassen, A.J. M. E. Bekkers), en Kiwa zijn
vertegenwoordigd.
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