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elearisch potentiaalverschil uitsluitend opgeloste ionen (zouten) uitde waterfase worden
verwijderd. Verwijdering van organische stof
en desinfectie moet inhetIMSmet EDR
daarom geëffectueerd worden door deozonisatie, BACFenLZF.Verwijdering vanorganische stofen bestrijdingsmiddelen wordt gerealiseerd door decombinatie van ozonisatieen
BACF.Zelfs zeer hoge concentratiesaan
bestrijdingsmiddelen (50ug/1)worden verwijderd totconcentraties < 0,1ug/1 (5).

Perspectievenvanelectrodialyseindedirectezuivering
vanoppervlaktewater

Vooreenvoldoende inactivatie van bacteriën, (oo)cysten envirussen moet deozonisatie
bedreven worden meteen CT-waarde van 1520mg.min/1.Door de lage DOC-concentratie
(2mg/l) isdittebereiken bijeenrelatief lage
ozondosis van2-3 mg/l.Inafbeelding 3isdit
weergegeven.Inprincipe betekent ditdathet
IMSmetEDRkan voldoen aandeeisenten
aanzien van ontzouten, ontharden, verwijderen vanorganische stofen desinfectie.
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Ozonisatie en bromaatvorming: wat

doet EDR?
GemecutewatetlcidingenAmsterdam heeft uitgebreid onderzoek verricht naar de mogelijkheden van
uitbreiding vanproductiebedrijfLeiduin van70 miljoen m= jaar naar S; miljoen nv 'jaar.In
productiebedrijfLeiduin wordt voorgezuiverd Rijnwater na oppervlakte-infiltratie indeAmsterdamse Waterleidingduinen totdrinkwater cjeziiiverd met achtereenvolgenssneljiltratie, ozomsatie,
onthurding, biolocjisch-actieve kool/îîrratie (BACF)en langzamezand/iltratie (LZF). Uitbreidimjsalternaricven zijn uitbreiding vande infiltratie indeAmsterdamse Waterleidingduinen met diepinftitratie (9,10),endirectezuivering van voorgezuiverd Rijnwater met een 'Integrated Membrane
System'(IMS), zouder duinpassacje.
Ineerste instantie richttehetonderzoek
zich op een IMS,opgebouwd uitozonisatie,
BACF,LZFenhyperfiltratie (HF).MetditIMS
kan voldaan worden aandeeisen tenaanzien
van ontzouten, ontharden, verwijderenvan
organische stof(waaronder bestrijdingsmiddelen) endesinfectie (3).De processtabiliteit enrobuustheid vanditsysteem zijn zeer
goed (7).Ineen latere fase isonderzocht in
hoeverre electrodialyse (EDR, 'Electrodialysis
Reversal')een alternatiefkan zijn voor hyperfiltratie inhetIMS. Een belangrijk aspect hierbij isdedesinfectiecapaciteit van hetIMSmet
EDR,endanmetname devereiste ozondosis
in relatie totde bromaatvorming gedurende
ozonisatie. Inditartikel wordt ingegaan opde
vraag,inhoeverre een IMSmetEDReen alternatiefkan zijn voor een IMSmetHF. Het
onderzoek isuitgevoerd met proefinstallaties,
dieeen capaciteit hadden van10-15ms/uur.

Processchema's en functies
In afbeelding 1 ishetschema vanhet
bestaande productiebedrijf Leiduin, envande
uitbreiding meteen IMSweergegeven.Het
IMSmoet resulteren ineen vergaande ontzouting enontharding, verwijdering vanorganische stofen desinfectie. Ontzoutingen
ontharding blijken goed gerealiseerd te
kunnen worden door EDR.Inafbeelding 2 is

deontzouting van een
tweetraps EDR-installatieenvan een drietraps EDR-installatie
weergegeven als functievan dewatertemperatuur. Tevens isde
ontzoutingskarakteristiek van een HFinstallatie weergegeven. De ontzoutingscapaciteitvan
een drietraps EDRinstallatie ligt dicht
bij die van de HFinstallatie, hoewel bij
lagere temperaturen
(< dan 15 ° C) de
ontzoutingscapaciteit
iets achterblijft.
De specifieke
verwijdering van
chloride,sulfaaten
hardheid vandedrietraps EDR-installatie
en HF-installatieis
weergegeven in
tabel 1.Electrodialyse
iseenproces, waarmee
onder invloed vaneen

Om voldoende desinfectiecapaciteit te
bereiken, moet deozonisatie inhetIMSmet
EDRbedreven worden met een ozondosisvan
2-3mg/l.Hetvoorgezuiverde Rijnwater bevat
een bromideconcentratie van150-200 ug/I.In
combinatie meteen ozondosis van2-3 mg/l
ontstaat dan tijdens deozonisatie een
bromaatconcentratie vancirca40-100 ug/1 (4).
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De norm voor bromaat in drinkwarer
bedraagt 5ug/1, indien ozonisatie wordt
toegepast als desinfectieproces. Dit betekent,
dat een oplossinggevonden moet worden voor
dezehoge bromaatconcentratie.Twee opties
zijn daarvoor beschikbaar:
verwijderen vangevormd bromaat door
EDR.AlsEDRwordt toegepast na de
ozonisatie, dan kan met het EDR-proces
het gevormde bromaat worden verwijderd.Devraagisechter in hoeverre de
bromaatretentie van EDR voldoende is om
de concentratie in het productwater te
reduceren tot 5ug/1oflager;
als EDRals eerste processtap wotdt toegepast in het IMS,dan kan hiermee bromide
worden verwijderd. Dedaarna volgende
ozonisatie vindt dan plaats met een lager
bromide gehalte, waardoor bromaatvorming wordt beperkt. Devraag is in
hoeverre de bromide retentie vanEDR
toereikend isom de bromaatvorming
terug te brengen tot 5ug/1oflager.Zonodig kan deozonisatie worden uitgevoerd bij een verlaagde pH,wat de
bromaatvorming sterk reduceert(8).
ED R als l a a t s t e p r o c e s s t a p :
v e r w i j d e r e n van g e v o r m d b r o m a a t
Tijdens ozonisatie met een ozondosis van
2,1en 2,8mg/l (CTrespectievelijk 15 en22
mg.min/1) iseen bromaatvorming gemeten
van respectievelijk 50en 75ug/1. Dit betekent
dat EDRmoet tesulteren in een bromaatverwijdering < 90%,om aan de eis van 5ug/1te
voldoen. Bij een lage watertemperatuur van
2,4°C,wanneer desinfectiejuist zeer nodig is,
iseen bromaatvcrwijdering gemeten van
slechts 64%voor een tweetraps EDR-installatie,waarbij elke ttap 40%verwijderd. Dit is dus
onvoldoende. Op theoretische gronden isvoor
een drietraps EDR-installatie een bromaatverwijdering te berekenen van78%.EenIMS met
EDRals laatste processtap blijkt onder de
omstandigheden, zoals op kunnen treden in
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het productiebedtijf Leiduin, niet haalbaar.

Tevens ligt depH van het EDR-productwater
in een drietraps installatie iets lager. Hierdoor
kan in de hierna volgende ozonisatie de
bromaatvorming altijd worden beperkt tot
minder dan 5ug/1,ookzonder additionele
zuurdosering.Afbeelding 6toont de resulaten,
zoals gemeten bij een watertempetatuur van
8°C.Bijkomend voordeel van een driettaps
installatie isdat de ontzouting en ontharding
hoger ligt dan bij een tweetraps installatie,
zoals al weergegeven in afbeelding 2.Nadeel is
dat een drietraps installatie meer enetgie
vetbruikt (citca 20-30%hoger),meer zuur
verbruikt om neerslag van zouten in het
concentraat (scaling) tevoorkomen (circa1520%hoger) en tot hogere investeringen leidt
(circa 40%hoget).

ED R als e e r s t e p r o c e s s t a p :
v e r w i j d e r i n g van b r o m i d e
Door voorafbromide te vetwijderen met
EDRisdebromaatvormingspotentie van het
water te vetlagen. In afbeelding 4isde
bromaatvorming weergegeven als funcrie van
de bromide concentratie en ozondosis. Daaruit
blijkt dat bij een ozondosis van 2-3 mg/l de
bromide concentratie doot EDR geteduceerd
moet zijn tot circa 20-25ug/1om de bromaatvorming tijdens ozonisatie te beperken tot
5 ug/1. Eventueel kan zuur gedoseerd worden
voorafgaand aan deozonisatieom bromaatvorming te ondetdrukken. Uit de litetatuur is
bekend, dat een pH-dahng van één à twee
eenheden tesulteert in een reductie van
bromaatvorming met 50% (1,12).

Vergelijking electrodialyse m e t
hyperfiltratie

Ineerste instantie isdeze aanpak onderzocht in een tweetraps EDR-installatie.EDR
tesulteert dan in een bromideverwijdering van
185ug/1naar 51ug/1(retentie 72%] bij een
watertemperatuur van 4°C.Dit is nog niet
voldoende om de bromaatvoiming tijdens
ozonisatie te bepetken tot 5ug/1. Met een
geringe zuurdosing tussen de EDRen ozonisatieom de pH te verlagen tot 6,5kan wel aan de
bromaateis worden voldaan. Inafbeelding 5is
derelatie tussen ozondosis, pH en bromaatvorming weergegeven.
In een drietraps
EDR-installatie wordt
een btomideretentie
gemeten van90%.

VereisteozondosisenCT-waardebijeenIntegratedMembraneSystemmet
eenmembraansysteemzonderdesmjêctiecapacitcit.
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Een IMSmet een dtiettaps EDRkan ten
alletijden aan degestelde zuiveringseisen
voldoen en is te prefereren boven een IMS met
een tweetraps EDR.Een uitgebreide vergelijking met het IMSmet HF is beschreven in(2).
Debelangrijkste conclusies van deze vergelijking zijn:
de investeringskosten van EDRen HF zijn
vrijwel gelijk;
door de keuze voor een drietraps EDRis
slechts een bepetkt voordeel tebehalen in

bromideconcentratieenbromaatvormmtjbijdrieverschillende
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energieverbruik. Voor EDRbedraagt dit
circa 0,5-0,7 kWh/mï, voor HFcirca 0,6-0,7
kWh/mi;
het chemicahcnverbn.uk van EDR iscirca
een factor 6lager dan van HF.Door
'ompool elcctrodialyse' treden scahngsproblcmen in veelgeringere mate op;
onder de condities zoals gelden voor
Gemeentewaterleidingen Amsterdam is
met EDReen recovery te bereiken van 9192%.Met HF beperkt de recovery zich tot
85%.Het concentraatvolume van EDRis
dus een factor 1,7-1,9lager dan van HF;
EDRis veel minder gevoelig voor
membraanvervuiling dan HF,en kan
daarom alseerste processtap geplaatst
worden in het IMS.HFvereist een
vergaande voorzuivering, in dit geval
ozonisatie -BACF- LZF,om een stabiele
bedrijfsvoering tegaranderen (6);

EDRleidt tot een vergelijkbare ontzouting
en ontharding als HF, maar deze worden
sterker beinvloed door de temperatuur.
EDRresulteert echter niet m desmfectie
en verwijdering van bestrijdingsmiddelen,
in tegenstelling tot HF.Het IMSmet HF
creëert op deze aspecten een extra barrière
in het zuiveringssysteem.

Conclusies
EDRbiedt duidelijk perspectieven in de
zuivering van oppervlaktewater tot drinkwater, naast de mogelijkheden diedeze techniek biedt in de zuivering van grondwater tot
drinkwater (11).In een IMS,zoals onderzocht
door Gemeentewaterleidingen Amsterdam,
biedt een drietraps EDRvoordelen ten
opzichte van een tweetraps EDRop deaspecten ontzouting, ontharding en
desinfectie/bromaatvorming. Opde aspecten

ontzouting en ontharding kan deze techniek
concurreren met HF,terwijl op het aspect
chemicaliènverbruik voordelen zijn te behalen. EDR biedt echter geen barrière voor
bestrijdingsmiddelen en heeft geen desinfectiecapaciteit,dit in tegenstelling tot HF.
Hoewel in het IMSmet EDRaan de eisen ten
aanzien van deze aspecten voldaan kan
worden door de nageschakelde ozonisatie BACF- LZF,weegt de aanwezigheid van een
extra barrière in dedirecte zuivering van
oppervlaktewater tot drinkwater dermate
zwaar voor Gemeentewaterleidingen, dat de
voorkeur uitgaat naar een IMSmet HF boven
een IMS met EDR.
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