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zoutrijke waterstroom, het concentraat1).De
drijvende kracht iseenelektrisch potentiaal
verschil,waarmee slechtsdeteverwijderen of
terug tewinnen zouten door het membraan
worden getransporteerd.
Elektrodialysegeschiedt in een pakket dat
opgebouwd isuit membranen dieófanionen
ófkationen doorlaten.Tussen de membranen
zijn spacers geplaatst, waatdoorheen het water
stroomt en aan debuitenzijde vandit pakket
zijn een anode en een kathode aangebracht.Als
een potentiaal verschil wordt aangelegd over
dit pakket,zullen de negatieve ionen zich
richting deanode bewegenen de positieve
ionen richting de kathode.Nu blijkt het water
tewotden gesplitst in eenzoutarme waterstroom en een zoutrijke waterstroom (zie
afbeelding 1).
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Voorhet verwijderen van calcium en
sulfaat uitdrinkwater wordt elektrodialysein
Nederland toegepast ophet pompstation
Boxmeer van Brabant Water2).Doorgebruikte
maken van specifieke membranen die preferent dootlaatbaat zijn vooréénwaardige ionen
(monovalent selectief) kan natrium gescheiden
worden vande tweewaardige kationen. Bij
elektrodialyse isdeenergiebehoefte geringer
naarmate de tebehandelen vloeistofgeconcentreerder is.Dit maakt elektrodialyse op voorhand aantrekkelijk om toete passen bij de
behandeling van het geconcentreerde regeneraat (TDScirca 80g/l>).

In devoorgaande artikelen islietIERO-proces, RO voorajgegaan dooreen ionenwisselaar, beschreven envergeleken metconventionele RO. Hctgrote voordeel van het IERO-proces ten opzichte van
een reguliere RO isdehoge recovery en flux waarmee deRO bedreven kun worden. Hierdoor kan
bespaard worden op membraanoppervlak en isdeconcentraatstroom kleiner. Eenaandachtspunt van
herproces isechter wel hetvrijkomen van een aanzienlijke hoeveelheid regcncratiezout. In dit artikel
wordt aangetoond dat demilieutechnische voordelen van IERO en de kostenbesparing verder kan
worden vergroot door behandeling van lier regeneraat. Twee technieken van terugwinning zijn
geëvalueerd: elektrodialyse en nanqjiltratie.
Bij regeneratie van een ionenwisselaar
wordt ongeveer dehelft van het gebruikte
zout daadwerkelijk gebruikt voor regeneratie.
Het resterendezout isovermaat en zalinhet
regeneraat achterblijven. Naast het ion dat
voor regeneratiegebruikt wordt, zalook het
tegcnion in het regeneraat komen.Bij regeneratie van bijvoorbeeld een kationwisselaar met
keukenzout wordt ongeveer de helft het
natrium gebruikt bij deregeneratie,maar het
chloride zaldoor de wisselaar heen stromen en
in zijn geheelinhet regeneraat terechtkomen.
Hierdoor zal het regeneraat rijk zijn aan
chloride en natrium.

Elektrodialyse
Elektrodialyse iseen membraantechniek,
waarbij het voedingswater gesplitst wordtin
een zoutarme waterstroom, het diluaat, en een

A/b.

Schematischeweergaveelektrodialyse(bronKiwa).

K: kationmembraan
(laat alleenkationendoor)

product

concentraat

A:anion membraan
(laatalleenanionendoor)

Terugwinning zout
Het rendement van het IERO-proces kan
verhoogd worden door eendeel van het regeneratiezout uit het regeneraat terug te winnen. Hierbij moet natrium en chloride worden
gescheiden van deoverigezouten inhet regeneraat. Voordelen vandeze terugwinning zijn
reductie van het zoutverbruik en daarmee
zoutkosten, reductie vande milieubelasting,
minder problemen met lozingsvergunning op
kleinereoppervlaktewateren en reductie van
de lozingskosten van de afvalstroom.
Deterugwinning kan op een aantal
manieren gebeuren. BijVitenszijn op verschillende locaties devolgende processen onderzocht om zout terug te winnen: elektrodialyse
(Witharen) en spiraalgewonden nanofiltratie
(Vechterweerd)
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Bijhetonderzoek is eenionenwisselaar
gebruiktdiegevuld is metkationharsdoorstroomdmetanaëroobruwwater.Deregeneratie isgeheelhandmatiguitgevoerdmeteen
zoutoplossingvantienprocent.Voor-en
naspoelingvondplaatsmetanaëroobruw
water.De elektrodialyseproeven zijn uitgevoerdmeteen1,5m'/hproefinstallatie die
voorzienwasvan94celparenmet monovalent
selectieveanion-en kationmembranen.

Natriumbalansionenwisselaarzonderenmet terugwinning vanzoutmetelektrodialyse.

Deproe/installatte inWitharen metlinkseenmonenwtsselaarenrechtsdeelektrodialyse-installatte.

Omoxidatievanijzerenmangaantevoorkomen,zijndevoorraadvatenmet regeneratie
zoutenregeneraatanaëroobgehouden met
eenstikstofdeken (afbeelding 2).
Resultaten elektrodialyse
Inhetonderzochtegrondwaterbleek
ongeveer45procentvanhetbijeenregeneratie
benodigdenatriumchloride werkelijkte
wordengebruiktvooruitwisselingvanionen.
Deovermaatzoutisnodigomhetregeneratieprocessnelenvolledigtelatenverlopen.Normalitergaatditdeelvialozingopoppervlaktewaterofrioolverloren.Hetverliesbedraagt
dus55procentvanhetingekochtezout.
Uitdeelektrodialyseproeven isgebleken
dat70 procentvandeovermaatzoutkan
wordenteruggewonnen,waarbijcirca 151procentvanhetcalciumwordt meegetransporteerd.Ditiseenbesparing op dezoutkosten
vancirca38procentenistevenseen38 procent
reductieopdelozingskostenvanchloride
(afbeelding 3).
Naaanvullingvandezoutconcentratietot
tienprocentindeteruggewonnen pekelwas
hetzoutweergeschiktvoottegeneratievande
ionenwisselaar.Decyclusvanregeneratieen
Terugwinningvannatriumchloride metelektrodialyseiselfmaalherhaald.Naelkecyclus
steeghetcalciumgehalteinderegeneratievloeistof maarooknadeelfdemaalbleekde
regeneratienogvrijwel volledig(afbeelding 4).
Nanoflltratie
Voorafgaand aandeexperimenten inWithatenzijnproevenuitgevoerdoppompstation
Diepenveen.Hietbij isdeIEROalsgeheel
onderzochtenisopVechterweerdeenhaalbaarheidsexperiment uitgevoerdmetbetrekkingtotdeterugwinningvanregeneratiezout
met nanoflltratie.
Proefopzet
Deionenwisselaar,gevuldmet 140 liter
kationhars,istweemaalbeladendoorhemte
doorstromenmetdrinkwater. De daaropvolgenderegeneratieshebbenplaatsgevonden
meteenzoutoplossingvantienprocentenhet
regeneraatisopgevangen.Vervolgensishet
regeneraatgerecirculeerdovereennanofiltraH20
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doordat de lozingskosten lagerzijn. Om een
dergelijke besparing tebereiken iseen investering vereist vooreenNFofeen EDvoor slechts
circadrie procent van dehoofdstroom. Hieruit
blijkt dat een dergelijke installatie alleen al uit
kostenoogpunt zeer haalbaar kan worden gerealiseerd.
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Relatie tussen calciunigehalte regeneratievloeistqfen uitwisseling calcium.

tie testbank, diegeladen wasmet een membraan.Demaximale druk diedoor devoedingspomp geleverd kon worden was 10,8Bar.
Resultaten nanofiltratie
Alsgevolg van dehogeosmotische druk
van het regeneraat was het niet mogelijk om
permeaat te produceren bij een drijvende
kracht van 10,8bar en een temperatuur van
12°C.Ter verlaging vandeosmotische druk, is
dezoutoplossing van tien procent met drinkwater verdund tot een concentratie van zes
procent.
Met het verdunde regeneraat zijn vijf
experimenten uitgevoerd, drie in feed-enbleed mode en twee in semi dead-end mode.
Bijeen flux van 6l/m 2 .h werd 6$procent van
het natrium teruggewonnen en bij een flux
van 2,5l/m 2 .hzelfs90procent. Hierbij werd

Proefinstallatie met nanofiltratie inVechterweerd.
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slechts respectievelijk tweeen anderhalf
procent van het calciumgetransporteerd.Als
gevolg van de lage voedingsdruk vond het
zouttransport in de nanofiltratie hoofdzakelijk
doordiffusie plaats.Bijhet Vitens-onderzoek is
nanofiltratie nog niet voldoende onderzocht
om het voor deze toepassing in depraktijk toe
te passen.

Door behandeling van het regeneraat (de
afvalwaterstroom van deionenwisselaar) kunnen demilieutechnische voordelen vanIERO
verder verhoogd worden, doordat de totale
stofbelasting op het milieu (keukenzout)
afneemt. Dezebehandeling isuit kostenoogpunt zeer haalbaar,zodat ookdekosten van
IEROnogverder worden verlaagd dan beschreven in het vorige artikel.Uit korteduur proeven blijkt dat circa38rot50procent van het bij
ionenwisseling gebruikte regeneratiezout
teruggewonnen kan worden. •
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