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IERO:doorbraakinontzouting

zijnverwijderd doordekationwisselaar,hoevenwebijhetontwerpvaneennageschakelde
ROnietlangervasttehoudenaandegangbare
ontwerpregels.Hierdoorwordthet mogelijk
omdeROteontwerpenentebedrijven bijeen
veelhogererecovery,eenveelhogereflux,
waarbijdedoseringvankostbarezuren en/of
anti-scalantsnietlangernoodzakelijk isen
waarbijdeinvloedvanconcentratiepolarisatie
metbetrekking totscalingverwaarloosbaaris,
zodatookmeervrijheidontstaat inhet
hydraulischeontwerpvandeinstallatie.
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DHVWaterheeftgezamenlijk metVitenseennieuwconceptontwikkeldophetgebiedvan
membraanfiltratie: decombinatieionenwisseling enRO.IEROgenaamd. Hetconceptisvoorheteerst
gepresenteerdopeenconferentie overmembraanfiltratie inMühlheim1 (zieverslaginH^Onr.21 van
25oktober2002).Ineendrietalartikelen indezeuitgavegaan we naderinophetconcept.Inditartikel
wordthetprocesmalgemenezin beschrevenentoegelicht, 111 hettweedeartikelwordthettoepassmgspotenticclcudehaalbaarheid verkendeninherlaatsteartikelwordtstilgestaanbijverdereoptimalisatievanhetconceptdoorhergebruikvanreststromenenchemicaliën.Doorhetvoorbchandclcuvan
uauofItratieofRO voedingswater metionenwisseling kandeuagcscliakcldcnanofiltratie ofROinstallatiewordenbedrevenbijecuveelhogererecoveryenflux.Ditlevertecuaanzienlijke kostenbesparing opentegelijk eenbeperkingvan deafvalwaterstroom metcirca75procent.
Nanofiltratie-enRO-installatiesopereren
inNederland normaliter:
• meteenrecoverytussen75en85procent;
• ineenfluxrangevan20-30l/(m2.h);
• waarbijeenzuur-en/ofanti-scalant-doseringophetvoedingswater wordttoegepast
• eneenzodanighogestroomsnelheid inde
membraanelementen,datdeconcentraties
aanhetmembraan (concentratiepolarisatie)niettehoogworden.
Dezeontwerpregels zijn vollediggebaseerdophetvoorkomenvanscaling.Wanneer
defluxen/ofderecoverytehoogen/ofde
langsstromingtelaagwordt,danzullenbivalenteionenalscalcium,ijzerofbarium neerslaanophet membraan.
Hetnadeelvandezeontwerpregels isdat
indehuidigepraktijk relatiefveelwaterwordt
verspildindevormvanconcentraat.Hetis
algemeenbekendendoor toonaangevende
membraandeskundigen wereldwijd ookuitgesproken,datdeconcentraatproblematiek één
vandebelangrijkste bezwarenisvannanofiltratieenRO.Concentraat isdaarbij nietslechts
eenprobleeminfinanciëlezin(concentraatverwerkingenlozingkostveelgeld),maarook
vanuitmilieu-oogpunt. InNederland iseen
grootconcentraatverlies uiterst ongewenst,
wanneergrondwater wordtgebruiktalsbron
voordenanofiltratie ofRO. Inlandenwaar
elkewaterdruppel telt,iseenhoogconcentraatverlies nogmeerongewenst.Ookzijnspecifiekeprojectomstandighedendenkbaardie

hetconcentraatprobleem nogverderverzwaren.Bijvoorbeeld wanneerhetconcentraatover
groteafstanden moetworden getransporteerd
naarhetlozingspunt of(nogerger)wanneer
geenlozingsmogelijkheden bestaan.
Eenander nadeelvandeontwerpregelsis
datdefluxrelatieflaagblijft. Daardoor zijn
veelmembraanelementen, drukbuizen,pompenen'stacks'benodigd,waardoordevaste
kapitaalslastenhoogzijn.
Hetlaatstenadeel,dedoseringvanzuuren
anti-scalantsophetvoedingswater bijconventioneleRO,betreft eenkostenpost.Bovendien
kandedoseringvananti-scalantsleidentot
problemenbijhetverkrijgen vandebenodigde
vergunningen voorlozenvanhet concentraat
ophetoppervlaktewater2;.
VitensenDHVhebbenmetIEROeenconceptontwikkeld,waarmeehetconcentraatprobleemaanzienlijkverkleint,terwijldeoperationelekostenminderhooguitvallen.Voordit
concepthebbenDHVenVitensnueenpatent
verkregen.
IEROstaatdusvooreencombinatievan
ionenwisselingenRO,waarbij voorafgaand
aandeROeerstallescalendebestanddelen uit
hetwaterwordengehaaldmetbehulpvaneen
kationwisselaar.Dezewisseltbivalenteionen
voormonovalenteionen(natrium).Natriumis
veelbeteroplosbaar inwater,zodathet
scalingsgevaar bijna vollediggeëlimineerd
wordt.Wanneerscalingnietmeerkanvoorkomendoordatdescaling-veroorzakende ionen

Doordathogerefluxen ookleiden tot
hogerehydraulischeverliezen,isdetoepassing
vanOptiflux3i-4Îextraaantebevelen.Bijdetoepassinghiervanwordenmindermembraanelementenhydraulisch inseriegeplaatst.
Hierdoorishetmogelijk dehydraulischeverliezenoverde'voedingsspacers'tebeperken.
Onderzoek
HetIERO-conceptisonderzochtoppompstationDiepenveenï).Hierbij isgedurende bijna60dagengeproduceerd bijeenrecoveryvan
97procent.Hetlaatsteelement ineen
membraanfiltratie-installatie isgesimuleerd
doorhetconcentraat terecirculeren.De flux
varieerdetussen20en30l/m2.h.In afbeelding
1 zijndevoornaamsteresultatenvanhet
proefonderzoek weergegeven.
Inheteerstegedeeltevanhet proefonderzoekisproefgedraaid meteenRO-membraan,
delaatstetwaalfdagen(rechtsvandestippellijn)meteenNF-membraanopeenhogereflux.
Uitafbeelding 1 blijkt datdeMTC,een
maatvoordedoorlatendheid vanhetmembraan,overdegeheleproefperiode constant
bleef Datbetekentdatgeenscalingophet
membraanheeft plaatsgevonden.
Dekwaliteitvanhetpermeaatwasuitstekend,ondankshetgegevendatinhetonderzoekhetlaatsteelementvandeinstallatie
werdgesimuleerd (dusmetsterkgeconcentreerdvoedingswater).Dedoelstellingen (onthardingenontkleuring)werden ruimschoots
gehaald meteennagenoegvolledigehardheidsreductie enkleurverwijdering. Daarnaast
verwijdert decombinatievanionenwisseling
enROookanderezouten.Hetfeitdatophet
laatsteelementnogeenfluxvan20-30l/m2.h
werdbehaald,wijst eropdatindeoverigeelementen (hydraulisch bovenstrooms)de flux
nogaanzienlijkhogerkanuitvallen.
Extra afvalstroom
Deintroductievandeionenwisselaar heeft
nietalleenpositievegevolgen,zoalseenhogere
recoveryenfluxvoordeRO.Metdeionenwisselingwordtimmerseennieuwe afvalwaterstroomgeïntroduceerd:hetregeneraat.De
ionenwisselingskolom moetnamelijk frequent
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singen,omdat de te realiseren besparingen dan
groter zijn.
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Het IERO-conceptkan een nieuwe doorbraak in ontzouting betekenen. Met behulp
van dit concept worden de problemen die
gepaard gaan met het lozen van concentraat
grotendeels opgelost, terwijl bovendien de
kapitaals-en exploitatielasten van RO-installaties dalen.Beideeffecten maken de toepassing
van nanofiltratie en ROaantrekkelijker, zowel
vanuit financieel alsvanuit milieu-oogpunt.
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Voornaamsteresultatenproefonderzoek NF/RO-installatie.
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wordengeregenereerd met een zoutoplossing.
Hierbij vindt eenomgekeerde uitwisseling
plaats:hetopdehars verzameldecalcium en
andere tweewaardige positieveionenwordt nu
weeruitgewisseld tegen natrium. Het uitgespoelderegeneraatbevatdusveelcalcium, maar
ooknogresten van het regeneratiezout.1ERO
besteedt hieraan aandacht,doordat de ionenwisseling/ROvoorziet ineen systeem voor
terugwinningen hergebruik van regeneratiezout.Dezoutverliezen blijven toteen mini-

mum beperkt, hetgeen eengunstigeffect heeft
opdekosten.Het laarsteartikel vandit drieluik
gaatverder inopdemogelijkheden van terugwinning en hergebruik van regeneraat.
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Virens enDHVvoorzien een snelle toepassing van het IERO-concept op praktijkschaal.
Eerstzal op kleinere schaaleen installatie
worden gerealiseerd. Het concept heeft echter
vooral veelpotentie voorgrootschalige toepas-
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Hoevoorkom jeoverstromingen enwateroverlast? Totdusver wasde remedie

Infrastructuur, Telecommunicatie en Ruimtelijke Ordening en Milieu. In een

het water boven de kades komt, is het hek van de dam. Daarom zoeken we

informele, open organisatie van ruim 4.000 professionals werken we aan

voortdurend naar nieuwe oplossingen. Zo verbreden we de kanalen en

innovatieve, veelal maatschappelijk relevante projecten. De business group

benutten we waar mogelijk de waterbassins van glastuinbouwers als extra

Water isonder meer gespecialiseerd inwaterzuiveringen, watermanagement

opvangcapaciteit. In overleg met gemeenten, provincies en grondeigenaren

en drinkwatervoorzieningen. Integraal waterbeheer speelt in veel projecten

maken we gebieden vrij waar het water naar toe kan als het ons tot aan de

een steeds belangrijkere rol. Waarbij DHV niet alleen het proces beheerst,

lippen stijgt. Watermanagement dus. DHV is een internationaal advies- en

maarookdeinhoudelijke kennis levert. Ontmoet ons op onze site www.dhv.nl.

www.dhv.nl
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ingenieursbureau actief indemarkten Water,Bouw en Industrie, Mobiliteit en

steeds zwaardere gemalen bouwen en hogere dijken aanleggen. Maar als
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Altijd een oplossing verder

