PLATFORM

tie kunnen de humuszuren vergaand worden
verwijderd, terwijl het zoutgehalte niet wordt
verlaagd. Dit opent demogelijkheid voor
hergebruik van het regeneraat.

K,
Bij de regeneraatbehandeling met behulp
van nanofiltratie kan dus de te behandelen
reststroom verder worden verkleind en een
groot deel van het nog aanwezige zout in het
regeneraat worden hergebruikt bij een
volgende regeneratie van de ionenwisselaar.

Dead-endnanofiltratie
voorhergebruikregeneraat
ionenwisselaars
P E T E R W E S S E I S , DHV

Een hoeveelheid van circa 200liter regeneraat uit het proefonderzoek op pompstation
Nuland isbij Stork Friesland behandeld met
dead-end nanofiltratie zonder recirculatie.
Hierbij ishet regeneraat een factor vijfverder
geconcentreerd (recovery circa 80procent).De
wateranalyses zijn uitgevoerd door het laboratorium van Nuon Watertechnologie.
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Resultaten oriënterende tests
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Als lonenwisselinggebruikt wordt om de kleur uitgrondwater teverwijderen, isde verwerking en
afvoer van het régénérant nog een probleem. In liet regeneraat zijn de humuszuren, die verantwoordelijk zijn voorde kleurvan het drinkwater, zeersterkgeconcentreerd. Bovendien bevat het veel zout.
Het blijkt echter mogelijk tezijn om liet regeneraat terug tewinnen met behulp van dead-end nanofiltratie enopnieuw tcgebruiken. Doorde nanofiltratie membranen dead-end te bedrijven worden
humuszuren selectie) uit het regeneraat verwijderd, terwijl zout vrijwel volledig wordt doorgelaten.
In het hiervoor geplaatste artikel is uitgebreid ingegaan op ionenwisseling als proces
om selectiefhumuszuren uit grondwater te
verwijderen. Bij ionenwisseling isde reststroom zeer klein (0,1tot 0,2procent) in vergelijking met bijvoorbeeld nanofiltratie (15tot
20procent).Toch is ook deze kleine reststroom, het regeneraat,een probleem. Door
het hoge zoutgehalte {50tot 100gram per
liter) kan het nergens worden geloosd.
Deenige mogelijkheid lijkt daarom
indamping van het regeneraat en afvoer naar
destort. Dekosten hiervoor zijn overigens
laagdoor het kleine volume regeneraat, zodat
ionenwisseling nog steeds het goedkoopste
alternatief lijkt voor kleurverwijdering^.

het concentraat, wordt circa70procent van de
zouten tegengehouden. Bijstopzetting van de
recirculatie blijkt de retentie voor zouten na
circa één minuut te zijn afgenomen tot
oprocent. Bij hernieuwde recirculatie bleek de
retentie vervolgens weer snel op het oude
niveau terug te komen.
In beide bedrijfsvoeringsituaties (recirculatie en dead-end filtratie) bleekde retentie
voor humuszuren gelijk tezijn. Door het regeneraat te behandelen met dead-end nanofiltra-
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H e r g e b r u i k van regeneraat
Het met behulp van nanofiltratie behandelde regeneraat kan, na aanvulling met
nieuw zout, worden hergebruikt bij een

Dead-end Nanofiltration
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Alserwèl een langsstroming langs het
membraan plaatsvindt door recirculatie van

Het bleek daadwerkelijk mogelijk om de
humuszuren uit de zoute oplossing te verwijderen, waarbij het zoutgehalte in voeding en
permeaat gelijk kon worden gehouden (zie
tabel 2en foto).

Nanofiltratie, dead-endversuscross-fto\
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Dead-end nanofiltratie
Door Waterleidingmaatschappij OostBrabant, Stork Friesland, Nuon Water en DHV
iseen alternatief voor indamping van het
regeneraat gevonden: dead-end nanofiltratie.
Hierbij wordt het vrijgekomen regeneraat van
de ionenwisselaar door een tubulair nanofiltratie membraan geperst,zonder Iangsstroming langs het membraan. Doordat er
geen langsstroming langs het membraan is,
verandert de werking van het membraan (zie
afbeelding 1).

Tijdens het dead-end filtreren zakte de
flux van circa 25liter per vierkante meter per
uur bij destart van een nieuwe run naar circa
17aan het eind van een run. Na spoeling
kwam de flux weer op de oorspronkelijke
startwaarde terug. Her dalen van de flux
tijdens de runs isook bij andere, langdurigere,
onderzoeken opgetreden. Bijdeze onderzoeken
bleek de flux zich eveneens te herstellen na
elke Airflush.
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investeringen, zelfs bij een zeer pessimistische
inschatting van de membraan leeftijd.

parameter

eenheid

waarde

membraantype
membraanoppervlak
bedrijfsvoering
zuur/anri-scalantdosering
spoeling
voedingsdruk
flux

-

STORKNX4505
1,6(3inch module, 1 meter lang)
verricaal, dead-end
niet toegepast
langsspoelen met water +Airflush

Eenandere benadering om deze extra
investeringen te beoordelen isde terugverdientijd; deze is naar verwachting 20 maanden.
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Combinatie: 'a winning team?'

25,aflopend naar 17
circa80

Ionenwisseling in combinatie met hergebruik van het regeneraat door de inzet van
dead-end nanofdtratic lijkt een 'winning
team' ten aanzien van milieubelasting en
kosten. Deafvalstroom wordt tot een minimum beperkt en ook dekosten zijn lager dan
alleandere alternatieven voor kleurverwijdering. Hiermee lijkt dit gecombineerde systeem
het meest duurzame en economisch aantrekkelijke proces voor kleurverwijdering. f

m2

bar
l/m*

recovery
Tabel 1:

Bedrijfsvoering dead-end nanofiltratie.

kubieke meter?) en leidt tot verlies aan zout
van circa 50gram per liter oftewel 25kilo per
uur bij een gemiddeld debiet van 0,5 kubieke
meter per uur. Het gebruikte zout kost minimaal 25cent per kilo.Dekosten van indamping van de totale hoeveelheid regeneraat en
het verlies van zour bedragen derhalve circa
9gulden en 25cent per uur of81.000gulden
perjaar.
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Rcgemraat {links) enpermeaatdead-end nanofiltratie
frechts),

Analysesdead-endnanofiltratie.

Parameter
TOC(mg/l)
Na+ (mg/l)
Cl (mg/l)

regeneraat (= voeding NF)

permeaat dead-end NF

1950
106

41
106

64

69

retentie

Denegatieve retentie voor chloride ismogelijk teverklaren door de ionenbalans:alle (negatief
geladen]TOCwordt tegengehouden; ter compensatie wordt meer chloride doorgelaten.
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