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membranen enminder drukbuizen). Omdat
deextra investering indeionenwisseling kleiner isdandebesparing opdemembraanfiltratie, wordt netto bespaard opkapitaallasten.Ditisinteressant voor reguliere
toepassingen enzeker alsonzekerheid bestaat
overdeontwikkeling vanhet(drinkwaterverbruik, methetrisicodatdemembraaninstallatie versneld moet worden afgeschreven
én alsdemembraaninstallatie wordt toegepast
in piekbedrijf, waardoor de ontwerpcapaciteit
veelgroter isdandegemiddelde productie.

Groottoep&ssin^spotentieel
voorIERO

Hoge flux èn hoge recovery:
vergroting capaciteit
Het IERO-proces kanook worden gebruikt
om metrelatiefgeringe investeringen decapaciteit vaneenbestaande ontzoutingsinstallatie
(RO/NF) tevergroten.Door aande voorzuiveringvandeontzouting eenionenwisselingsstap toetevoegen,kandebestaande ontzouting eenvoudig worden omgebouwd toteen
IERO.Hierdoor kandeRO/NF worden bedreven meteenhogere recoveryen meteen hogere flux.
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In liet voorgaande arnkel ishet [ERO-concept toegelicht. Inditartikel wordt eenverkenninggerapporteerd naar depotentiële toepassingen.Allereerst wordt beschreven inwelke toepassingen devoordelen (hoge recovery, hoge flux) maximaal benut kunnen worden, Vervolgenszijn met indicatieve
kostenberekeningen vergchjkingengemaakt tussenconventionele RO(datwil zeggen zonder ionenwisseling alsvoorzuivering) enIERO. Deze kostenberekeningen zijn exclusief deverdere besparingen
dieworden bereikt doorzoutterugwiumng (zie hiervoorhetvolgende artikel:.
Devoordelen vanhetIERO-procesten
opzichtevanconventionele ontzouting zijn
kort samengevat:
• Eenhogere recovery,waardoor meerruw
water kanworden gezuiverd totproductwater metalsgevolgminder lozing van
concentraat;
•

DeRO/NF kanbedreven worden meteen
hogere flux, waardoor perm 2membraanoppervlak een hogere productiekan
worden behaald.

Hoewel nanofiltratie metROopdit
moment alopveelplaatsen een financieel
haalbare zuiveringstechniek is,wordtmet
ionenwisseling alsvoorbehandeling een verdereverlaging vandekosten bereikt. Hierbij
worden deinvesteringen procentueel meer
verlaagd dandeoperationele kosten.Persaldo
isdussprake vaneen verschuiving van kosten
(minder vastenmeer variabel)entegelijkeen
verlagingvandekosten.

Hoge recovery: minder waterverbruik en minder afval
Eenhoge recovery isinveel toepassingen
van belang.Met een hogere recovery wordt
water bespaard, watzowelvanuit milieu-als
kostenoogpunt aantrekkelijk is. Daarnaast
wordt dezoute reststroom vanhetontzoutingsproces (hetconcentraat) beperktin
omvang. Het IERO-proces isdaarom een aantrekkelijk alternatief wanneer:
Het teontzouten water een schaars goed
is,waardoor waterbesparing belangrijk is;

Doorde hogere flux kandecapaciteit van
deontzoutingsinstallatie aanzienlijk worden
vergroot, voornamelijk afhankelijk vandetoegepaste materialen (drukklasse),dimensionering(pompcapaciteit, diameters leidingen)en
hydraulische configuratie vande'stacks'(aantal elementen hydraulisch inserieen'staging')-

Het teontzouten water duur isdoor
heffingen en/ofkosten van voorbehandeling;
Het concentraat inmeerdere ofmindere
mate moet worden nabehandeld enover
kortere oflangere afstand getransporteerd
moet worden alvorens hetgeloosd wordt;
Het concentraat nietgeloosd mag/kan
worden ('zerodischarge',waarbij hetconcentraat wordt nabehandeld metrelatief
dure ofruimte-intensieve verdampingstechnieken).

Ookeen hogere recoverydraagt bij aande
capaciteitsvergroting. Eenhogere recovery van
deontzouting ismetname interessant alsde
huidige voorzuivering de capaciteitsbeperkende factor is.Wellicht kaneenrelatiefhoge
investering (bij meerdere ofdure voorzuiveringsstappen) worden bespaard.

Hoge flux: minder investeringen

Drie voorbeelden met kostenvcrgelijking

DoordeRO/NFinhetIERO-proceste
bedrijven meteen hoge flux wordt bespaardop
demembraaninstallatie (onder andere minder

Tabel1:

Aandehand van drievoorbeelden worden
situaties toegelicht waarbij IEROeenduidelij-

UitgangspuntenkostenvergclijkingRO/NF-IERO.

uitgangspunten
capaciteit(m3/h)
bedrijfsuren
piekfactor
flux(l/m2.h)
systeemrecovery
waterverbruik{ra}/))
winningenvoorzuivering
ontzouting
concentraat/regeneraat

RO/NF

IERO

100

100

8.000

8.000

1,2

1,2

25

50

8o%

94%

RO/NF

IERO

verschil

833.400

709.300

124.100

666.700

666.700

-

166.700

42.600

124.100

H20
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ketoegevoegde waarde heeft: anaërobe zuivering vangrondwater met RO/NFvoor ontkleuring, ontharding en/ofontzouting, zuivering van oppervlaktewater met RO/NF en
'zero discharge' ontzouting.
Voordezedrie voorbeelden zijn indicatievekostenvergelijkingen gemaakt, waarbij

Tabelz:

IEROwordt vergeleken met conventionele
RO/NF.Deuitgangspunten van de kostenberekeningen zijn weergegeven in tabel 1.
Alvorens deoperationele kosten worden
bepaald voordedrie voorbeeldtoepassingen is
een vergelijkende raming gemaakt van de

KostenvergeltjkinginvesteringenRO/NF-IERO.

investering (euro]
ionenwisseling
RO-installatie

RO/NF

IERO

verschil

o

81.000

-81.000

431.000

269.000

162.000

RO-membranen
algemene voorzieningen(5%)

80.000

40.000

40.000

26.000

26.000

o

PLC

37.000

37.000

o

574.000

453.000

121.000

totaal

Tabel3:

Kostenverlgelijkm(ganaërobeRO/NF-anaérobeIERO.

investeringen in de ontzoutingsstap (zie
tabel 2).De investeringen in voorzuivering,
nabehandeling en concentraatbehandeling
zijn hierin niet meegenomen. Uit deze kostenraming blijkt dat met detoepassing van IERO
de investeringen circa 20procent lager uitvallen.
Anaërobe grondwaterbehandeling
Voorontzouting, ontharding en/of kleurverwijdering vangrondwater wordt in Nederland opdiverse plaatsen anaërobe RO/NF toegepast.Voor het gewonnen grondwater wordt
grondwaterbelasting en grondwaterheffing
betaald (totaal ongeveer 17eurocent per kubiekemeter).Het concentraat moet alvorens het
wordt geloosd, worden nabehandeld met
beluchting en filtratie voor het verwijderen
van (tweewaardig) ijzer en mangaan. Uit ervaring blijkt dat de kosten voor behandeling,
afvoer en lozing van concentraat 20à40procent van deoperationele kosten van de anaërobenanofiltratie bedragen.

jaarlijkse kosten (euro/jaar)

RO

IERO

verschil

winning
voorbehandeling
afschrijvingenrente(17%)
membranen(25%)
hars
energieverbruik20.000
chemicaliënverbruik
operationelekosten(2,5%inv.)
concentraat(20%vantotaalRO)

142.000

121.000

21.000

kostprijs (euro/m3)

0

0

0

84.000

70.000

14.000

20.000

10.000

10.000

0

8.000

-8.000

34.000

-

14.000

13.000

68.000

-55.000

14.000

11.000

3.000

38.000

10.000

28.000

331.000

332.000

-1.000

0,50

0,50

0,00

' uitgaande vangelijkblijvende behandelingskosten per kubieke meter concentraat

Tabel4:

Kostenverçjehjkin^ontzoutingoppervlaktewaterRO/NF -IERO.

jaarlijkse kosten (euro/jaar)
inname en voorbehandeling (0,50euro/m3)
ontzouting (uitsplitsing,zietabel 3)
concentraat

kostprijs (euro/m3)

Tabel5:

RO/NF
417.000
151.000

IERO
355.000
201.000

verschil
62.000
-50.000

pm

pm
568.000

pm
556.000

12.000

0,85

0,83

0,02

RO/NF

IERO

chil

pm
pm

pm
pm

pm
pm

Kostenvergelijking'zerodischarge'ontzoutingRO/NF -IERO.

winning
voorbehandeling
ontzouting (uitsplitsing, zieTabel3)
concentraat (5euro/mï)

kostprijs (euro/mJ)
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151.000

201.000

-50.000

833.500
984.500

213.000

620.500

414.000

570.500

1,48

0,62

0,86

Tabel 3 geeft een kostenvergelijking weer.
Hieruit blijkt dat IEROeen concurrerend alternatiefis, omdat met de hogere recovery enerzijds wordt bespaard opdewinning (grondwaterbelasting) en anderzijds op het
behandelen en afvoeren vanconcentraat. De
operationele kosten vandeIEROworden voor
een belangrijk deel bepaald door de zoutkosten
van de ionenwisselaar (circa 10eurocent per
kubieke meter).Het volgende artikel gaat in
opdemogelijkheden van zoutterugwinning,
waardoor een aanzienlijke besparing opde
chemicaliënkosten kan worden gerealiseerd.
Met deze besparing wordt IEROook uit kostentechnisch oogpunt een aantrekkelijk alternatiefvoor toepassing op grondwater.
Het isopvoorhand niet tezeggen hoe
groot de besparing opde concentraatbehandelingzalzijn. In het rekenvoorbeeld isvooralsnog uitgegaan vangelijke concentraatkosten.
Feit isdat destroom veelkleiner is van
omvang (in rekenvoorbeeld zeskubieke meter
per uur in plaats van 22).Dit kan doorslaggevend zijn om toestemming te krijgen om de
reststromen geloosd te krijgen op het riool,
waardoor mogelijk extra bespaard kan worden
op investeringen in transportleidingen naar
het lozingspunt.
Kwalitatiefgezien verschilt de samenstelling vanderestroom ook.Het concentraat van
deIERObevatgeen anti-scalants. Daartegenover staat dat dechlorideconcentraties hoger
zullen zijn ten gevolge van opmenging met
regeneraat van de ionenwisselaar. Vroegtijdig
overleg met de waterbeheerders isdan ook
aanbevolen.
Dehaalbaarheid wordt verder sterk beïnvloeddoor deconcentratie en type van twee-
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waardigekationeninhetvoedingswater.Inde
rekenvoorbeelden wordtervanuitgegaandat
deionenwisselaars4mmol/1aanbivalente
ionenuithetvoedingswater verwijderen.Inde
Nederlandsepraktijk isditzeerconservatiefen
zalmeestalsprakezijnvaneenlagerzoutverbruik.
Oppervlaktewaterzuivering
Opveelplaatsen inNederland wordt
oppervlaktewater behandeldmet membraanfiltratie.Hetoppervlaktewater wordtinalle
gevallenvoorgezuiverd,alvorenshetbehandeldwordtmetRO/NF.Hetvoedingswater
vandeRO heeft alsneleenkostprijsvan
50eurocentperkubiekemeterofmeer (afhankelijkofdevoorzuiveringbestaatuiteeneenvoudigevlokkingsfdtratie metUF,ofeenmeer
uitgebreidevoorzuivering).Hetzoudan
lonendkunnenzijnomdeROmeteenhogere
recoverytebedrijven,zodatminder (duur
betaald)voedingswater verlorengaat.Intabel4
staateenkostprijsvergelijking voor ontzouting
vanvoorgezuiverdvoedingswater meteen
kostprijs van50eurocentperkubiekemeter.
DewaterbesparingdiemetIERObehaald
wordt,blijkt lonend tezijn.Hetzalduidelijk
zijndatdetoepassingvanIEROnogaantrekkelijkerwordt,naarmatehetvoedingswater

eenhogerekostprijs heeft en/ofwanneerhet
concentraatprobleem nijpenderis.
'Zero discharge' ontzouting
Bijiederontzoutingsproces komteenreststroomvrij,hetconcentraat.Ditconcentraat
kannietaltijd indenabijeomgevinggeloosd
ofindebodemgeïnjecteerd worden.Hetconcentraatzaldanmoetenwordenverdamptof
verbrand.Hiermeezijninhetalgemeenzeer
hogekostengemoeid.Alsergeengebruik
gemaaktkanwordenvanrestwarmtezijnverdampingenverbrandingzeerenergie-intensieveprocessen.Inarideklimaatsomstandighedenkannoggedachtwordenaanhet
gebruikvanzogenaamde'evaporationponds',
waarbijzonnewarmtewordtgebruikt voorde
verdampingvanhetconcentraat.Verdamping
merzonnewarmteiseenruimte-intensief(en
dusookkapitaalintensief) proces.
Hetzalduidelijkzijndatdekostenvoor
verdampingenverbrandinginhogemate
bepaaldwordendoordekwantiteitvandete
behandelen reststroom.Eenhogerecoveryvan
deontzoutingisdanalsnellonend.Indekostenvergelijkingintabel5isterillustratieuitgegaanvaneenkostprijs vanvijfeuroper
behandeldekubiekemeterconcentraat.De
kostprijsvanverbrandingenverdampinglig-

gennaarschattingechternogveelhoger,
zodatIEROin'zerodischarge'toepassingen
nogveelbelovenderis!
Conclusies
HerblijktdatIEROconcurrerendisvoorde
ontzoutingstoepassingen dieinNederlandop
ditmomentwordentoegepast.DeexploitatielastenvanIEROzijnlager,terwijlIEROwel
diversemilieuvoordelenoplevert(kleinere
afvalwaterstroom, beterebenuttingbron,geen
gebruikzuren/antiscalants).Verderresulteert
IEROineenverschuivingvankapitaalslasten
(investering)naarexploitatielasten:dekosten
zijndusmeergerelateerdaandegeproduceerde
hoeveelheiddanaande(vaste)afschrijvingen.
Inhethiernavolgendeartikelwordtaangetoonddat,doorterugwinningvandezouten
uithetregeneraat,dekostenvanIEROverder
kunnenwordenverlaagd.Bijtoepassingen
waardelozingvanhetconcentraatofdekostenvanhetvoedingswaternoghogerzijndan
regulier,isdeIEROzeker aantrekkelijker.
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