PLATFORM

gelijk zijn aan die voor nanofiltratie ofomgekeerdeosmosezal de exploitatie van elektrodialysegoedkoper zijn dan omgekeerde
osmoseofnanofiltratie vanwege het lagere
energie- en chemicaliè'nverbruik en de hogere
recovery.
Voor Boxmeer iselektrodialyse aantrekkelijker dan nanofiltratie ofomgekeerde osmose
vanwege de verwachte grotere selectiviteit,
hogere opbrengst en het lagere energie- en
chemicaliè'nverbruik. Onzeker zijn de investeringskosten, die uiteindelijk bepalen ofelektrodialyse ookgoedkoper is.

WOBkiestvoorelektrodialyse
inBoxmeer

Het afgesloten proefinstallatieonderzoek
wasgericht op het wegnemen van de belangrijkste onzekerheden (waterkwaliteit, kosten)
en het vinden van een basis voor een goed
ontwerp voor de praktijkinstallatie. Het
onderzoek isuitgevoerd voor membranen van
drie verschillende fabrikanten. Om de effecten
van opschaling van proefinstallatie- naar
praktijkschaal te voorspellen en de hoeveelheid experimenten te beperken is gebruik
gemaakt van modelberekeningen. Deze voorspelling is vervolgens getoetst met metingen.
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Waterleidingmaatschappij Oost Brabant (WOB) heeft besloten m Boxmeereen elektrodialysedemonstratie-installatie te bouwen voordeverwijdering van hardheid ensulfaat uit hetgrondwater.
Een haalbaarheidsonderzoek in het kader van het bedrijjstakoiidcrzoek waterleidingbedrijven van
het Kiwa leverde namelijk een verwachtingsvol beeld op.De installatie, met een capaciteit van 50
kubieke mem peruurwordt waarschijnlijk inseptember iugebruikgciiomeu. Het isdeeerste elektrodialyse-installatie voorde productie van drinkwater inNederland. Bij positieve ervaringen met
denieuwe techniek zal op termijn eenpraktijkinstallatie met een capaciteit van circa 250 kubieke
meter per uur wordengerealiseerd.
Elektrodialyse wordt nog niet toegepast in
Nederland voor drinkwaterbereiding. Het is
een membraanproces, waarmee onder invloed
van een elektrisch veld ionen (opgeloste
zouten) uit water worden verwijderd. Slechts
de ionen passeren de membranen, in tegenstelling tot omgekeerde osmose en nanofiltratie, waar het water door de membranen wordt
geperst. Vanwege de ontwikkeling van nieuwe
membranen en het verlagen van het energieverbruik door wijzigingen in het ontwerp, is
de techniek sinds enkelejaren in Nederland in
de belangstelling. Demembraankeuzc bepaalt
welke ionen preferent worden verwijderd: de
selectiviteit kan worden beïnvloed.
Elektrodialyse is toepasbaar voor elke
vorm van ontzouting. Voorbeelden hiervan
zijn de verwijdering van nitraat, sulfaat en
hardheid uit grondwater (Kappelhof 1996,
Kappelhof, 1997,Jong 1998),verwijdering van
chloride uit brak grondwater en verwijdering
van chloride, hardheid en bromide uit oppervlaktewater (Vander Hoek, 1997).

Resultaten
Uit tabel 1 blijkt dat membraan Aduidelijk selectiever is voor sulfaat dan membraan
B.Dekeuze van het membraan heeft dus een
significante invloed op de te bereiken watersamenstelling en hiermee op de totale
hoeveelheid verwijderde ionen, energieverbruik, membraanoppervlakte en haalbare
opbrengst.

pH schommelingen tijdens distributie te
beperken.Voor Boxmeer zijn elektrodialyse,
omgekeerde osmose en nanofiltratie vergeleken.
In vergelijking met omgekeerde osmose
en nanofiltratie heeft elektrodialyse een aantal
voordelen: het energie-en chemicaliënverbruik is laag,de opbrengst is hoog en deselectiviteit is tebeïnvloeden met de membraankeuze.

Demaximale opbrengst van het systeem
wordt bepaald door het moment dat scaling
(neerslag van oververzadigde zouten) optreedt.
Uit afbeelding 1 blijkt dat bariumsulfaat reeds
bij lageopbrengsten oververzadigd is.Op basis
van ervaringen bij procfonderzoek elders(Van
der Hoek, 1997en Boerlage, 1997)én de hoge
concentratie organische stofin het water
[6mg/l) wordt verwacht dat bariumsulfaat tot
een opbrengst van97procent geen neerslag
veroorzaakt.Dit moet nog experimenteel
worden bevestigd. Calciumfluonde wordt
oververzadigd bij een opbrengst van

Elektrodialyse heeft wel twee nadelen:de
techniek is niet geschikt voor het verwijderen
van organische microverontreinigingen en
met elektrodialyse kan geen desinfectie
worden gerealiseerd.
De investeringskosten voor elektrodialyse
zijn onzeker. Waarschijnlijk vanwege de nog
kleine markt en het gebrek aan uniformiteit
bestaat een grote spreiding in investeringskosten. Wanneer die kosten voor elektrodialyse

Tabel1.

Verschilinproductsamensrelliiujdoortoepassingvanverschillendemembranen.

Voorkeur voor Boxmeer
De hardheid van het water in Boxmeer is
hoog (3,5mmol/1).Wanneer het water met
pelletontharding zou worden onthard is het
risico op putcorrosie van het distributienet
vanwege het sulfaatgehalte (120mg/l) te hoog.
Sulfaat dient te wotden verwijderd tot ten
minste90mg/l. Daarnaast dient het waterstofcarbonaatgehalte voldoende hoog tezijn om

Parameters
Totalehardheid(mmol/1)
sulfaat(mg/l)
waterstofcarbonaat(mg/l)
chloride(mg/l)
nitraat(mg/l)

Voeding
2,9

MembraanA
147

MembraanB
148

115

55

92

220
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28

1,9

1,70
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kosten, concentraat), is Waterleidingmaatschappij Oost-Brabant in staat geweest te
kiezen voor realisatie van de demonstratieinstallatie. Hiermee worden met name de
effecten op lange termijn (levensduur
membranen en elektroden, onderhoud, personele inspanning, kosten) vastgesteld.

10000

1000

C]

100 4

50

82

56

88

90

92

94

96

o p b r e n g s t [% ]
•Q - - Bariumsulfaat

- - - ^ - - Calciumsulfaat

O " " Caiciumfluoride

• • Ui • - Strontiumsulfaat

Gebleken isdat met beperkt onderzoek in
korte tijd een voorde bedrijfstak nieuwe techniek op ptaktijkschaal operationeel kan
worden. Enerzijds door de performance van de
nieuwe techniek vast te stellen, anderzijds
doordat het onderzoek mede gericht was op
het vetkrijgen van voldoende informatie om
aanbiedingen van verschillende leveranciers te
kunnen vergelijken. f\
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95procent; calciumsulfaat bij97procent. Op
basis van afbeelding 1 en diverse praktijkervaringen kan ten minste een opbrengst van95
procent worden bereikt.Dit ismet proefonderzoek voor één van de membranen bevestigd.
Het energieverbruik wordt bepaald door
deontzoutingsenergie en de pompenergie.
Het totale energieverbruik is gemiddeld
0,3 kWh per kubieke meter, wat ongeveer de
helft is in vergelijking met nanoftltratie.
De kostenraming van elektrodialyse is
gebaseerd op in het buitenland gerealiseerde
projecten en op prijsopgave van leveranciers.
Detotale investeringskosten voor de demonstratie-installatie zijn geraamd op 1,5 miljoen
gulden, waarmee de totale kostprijs van het
productwater circa45centper kubieke meter
zal bedragen, wat circa 25cent lager is dan
voor nanoftltratie.

Reststoffen
Besloten isom in een vroegstadium overleg te voeren met Waterschap de Maaskant.
Uit dit overleg bleek dat ook uit oogpunt van
reststoffen elektrodialyse de voorkeur geniet
ten opzichte van omgekeerde osmoseof nanofiltratie, maar dat voor de uiteindelijk voorziene praktijkinstallatie (250kubieke meter
per uur) de te lozen zoutvracht nog te hoog is.
Toegezegd isdat voor de demonstratie-installatie een lozingsvergunning verleend wordt.
Met behulp van de installatie zal in samenwerking met Waterschap de Maaskant en de
Gemeenschappelijke Technologische Dienst
onderzocht worden in hoeverre de te lozen
zoutvracht kan worden beperkr.

Conclusie
Doordat het kortdurende onderzoek
gericht isop het wegnemen van slechts de
belangrijkste onzeketheden (waterkwaliteit,

De proefinstallaties die de voordelen van elektrodialyse voor pompstation Boxmeer
bevestigden en de basis vormden voor de demonstratie-installatie voor verschillende
membraantypen.
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