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1. Inleiding 
 

In een eerste fase van het Blauwe Cirkel project werden de aanwezige zoutstromen binnen de Vlaamse 

industrie in kaart gebracht aan de hand van een enquête. 57 bedrijven binnen Vlaanderen 

beantwoordden onze oproep. Deze bedrijven kunnen ingedeeld worden in 5 grote groepen: chemie, 

textiel, tankcleaning en afvalwaterverwerking, voeding en andere. Op basis hiervan werden de 

typestromen, die uiteindelijk onderzocht werden in het project, geïdentificeerd. Deze zullen in dit 

rapport systematisch besproken worden, ingedeeld op basis van het beoogde doel van de 

waterbehandeling. 

 Verhogen van lokaal hergebruik van water en zouten 

- Regeneraat ionenwisselaar voor ontharding 

- Regeneraat ionenwisselaar voor demi-waterproductie 

- Natriumsulfaat stromen met organische belasting 

- Zoutbaden van de voedingsindustrie 

- Regeneraat ionenwisselaar met organische belasting 

 Verhogen van de wateropbrengst 

- Concentraatstroom Reverse Osmose (RO) met als voeding gezuiverd afvalwater 

- Concentraatstroom RO op proceswaterbehandeling 

- Koeltorenspui 

 Verhogen van externe valorisatie van zouten 

- Neutralisatie zuren/basen 

- Zoutstromen met beperkte metaalverontreiniging 

- (Slib)vergistingsstromen 

 Centrale verwerking en waterrecuperatie uit afvalstromen 

 Valorisatie van gerecupereerde zoutstromen 

Verschillende technieken werden onderzocht, afhankelijk van de samenstelling van de waterstroom 

en de uiteindelijke doelstelling van de behandeling ervan. Een kort overzicht van de belangrijkste 

technologieën die onderzocht werden, wordt hier gegeven: 

 Nanofiltratie (NF): een membraanproces met voorkeur voor verwijdering van 

multivalente ionen. De selectiviteit is echter niet volledig zodat ook monovalente 

ionen tot een bepaalde graad (lager dan multivalente ionen) tegengehouden worden 

(ca. 40-60%). Zouten die tegengehouden worden komen in het concentraat terecht en 

worden aldus opgeconcentreerd. Zouten die niet tegengehouden worden, komen in 

het permeaat terecht. 

 Omgekeerde osmose (RO): een membraanproces dat zowel de mono- als divalente 

zouten verwijdert en dus kan gebruikt worden om zoute stromen verder op te 

concentreren. Het permeaat bevat minder zouten dan bij NF. 

 Forward osmosis (FO): een proces verwant aan RO, maar in plaats van een druk aan 

te leggen wordt het water aan de te behandelen stroom onttrokken door middel van 

een osmotisch drukverschil. Door een vloeistof met een hoge zoutconcentratie en dus 

hoge osmotische druk aan de ene kant van het membraan te brengen zal water zich 
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doorheen het membraan bewegen om het drukverschil te compenseren. Het 

membraan zelf houdt ongewenste componenten tegen. 

 Elektrodialyse (ED): een membraanproces waarbij onder invloed van een aangelegd 

potentiaalverschil ionen verwijderd worden uit de te behandelen stroom (het diluaat) 

en opgeconcentreerd in het zogenaamde concentraat. Hierbij kunnen verschillende 

uitvoeringsvormen onderscheiden worden: 

o Elektrodialyse met niet-selectieve membranen: hier worden onder invloed van 

het potentiaalverschil ionen uit de oorspronkelijke vloeistof (het diluaat) 

verwijderd en naar het concentraat getransporteerd. Zo wordt de 

oorspronkelijke vloeistof ontzout en ontdaan van zowel multi- als 

monovalente ionen. 

o Elektrodialyse met monovalent-selectieve membranen: deze membranen 

laten in theorie toe om selectief monovalente ionen te verwijderen. Ze zijn 

zoals bij NF echter niet volledig selectief. Er worden voornamelijk 

monovalente ionen verwijderd uit het diluaat (en opgeconcentreerd in het 

concentraat), maar ook multivalente ionen worden in zekere mate nog 

getransporteerd. 

 Elektrodialyse met bipolaire membranen (EDBM): dit is een vorm van elektrodialyse, 

waarbij, door het gebruik van bipolaire membranen, de ionen uit het diluaat in het 

concentraat niet combineren tot zouten, maar door reactie met H+ en OH- combineren 

tot hun respectievelijke zuren en basen. 

 Elektrodialyse metathese (EDM): dit is een vorm van elektrodialyse waarbij kationen 

en anionen opgevangen worden in aparte concentraten, waar met Na+ of Cl- als 

tegenionen goed oplosbare zouten gevormd worden. Zo kunnen de kationen en 

anionen uit de voedingsstroom gecontroleerd opgeconcentreerd worden voor 

valorisatie of verdere verwerking. 

 Capacitieve deïonisatie (CDI): CDI is een ontzoutingstechniek waarbij het 

voedingswater langs twee elektrodes wordt geleid, waardoor onder invloed van het 

aangelegd elektrisch veld de aanwezige ionen migreren naar de elektrodes. De 

resulterende stroom bevat bijgevolg een lager gehalte aan zouten en wordt ‘pure’ 

genoemd. Na verloop van tijd zullen deze elektrodes verzadigd zijn met ionen wat de 

verdere opname belemmert. Op dat moment wordt het elektrische veld omgekeerd 

en diffunderen de geadsorbeerde ionen opnieuw naar het voedingswater dat hierdoor 

een veel hogere zoutconcentratie zal krijgen. Deze stroom wordt ‘waste’ genoemd. 

 Donnan dialyse (DD): DD maakt gebruik van één soort ion-uitwisselingsmembranen 

(ofwel kation- ofwel anionuitwisselend) om ionen met eenzelfde lading uit te wisselen 

tegenover elkaar vanuit twee oplossingen. Op basis van een elektrochemisch 

potentiaalverschil tussen twee oplossingen, gescheiden door het ion-

uitwisselingsmembraan, zullen de ionen met een lading tegengesteld aan die van het 

membraan zich doorheen het membraan bewegen om het potentiaalverschil te 

compenseren. Zo kunnen bijvoorbeeld hardheidsionen verwijderd worden door ze uit 

te wisselen met natrium uit een geconcentreerde oplossing. 

 Membraandestillatie (MD): MD is een scheidingsproces waarbij een microporeus 

hydrofoob membraan twee waterige oplossingen op verschillende temperatuur van 
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elkaar scheidt. De hydrofobiciteit van het membraan voorkomt massatransfer van de 

vloeistof waardoor een gas-vloeistof interfase gecreëerd wordt. De 

temperatuurgradiënt over het membraan resulteert in een dampdrukverschil, 

waardoor vluchtige componenten in het voedingsmengsel doorheen de poriën (10 nm 

– 1 µm) verdampen en dus via diffusie en/of convectie van het compartiment met 

hoge dampdruk naar het compartiment met lage dampdruk getransporteerd worden. 

Daar condenseren de dampen ter hoogte van de koude vloeistof/damp interfase. Bij 

voedingsoplossingen die enkel niet-vluchtige opgeloste stoffen bevatten, zoals o.m. 

zouten, zal waterdamp doorheen het membraan getransporteerd worden, waardoor 

gedemineraliseerd water bekomen wordt aan de distillaatkant en een 

opgeconcentreerde zoutstroom aan de voedingskant. 

 Ionenwisselaars (IEX): ionenwisselaars zijn adsorbentia met vaste functionele groepen 

op het oppervlak, die ionen (positief of negatief geladen) kunnen aantrekken. Hierbij 

worden die ionen uitgewisseld voor een ander ion dat aan de functionele groepen op 

de ionenwisselaar is gelinkt. Bijvoorbeeld worden Ca2+ en Mg2+ in kationwisselaars 

vaak uitgewisseld voor Na+ bij het ontharden. Demineralisatie kan plaatsvinden door 

het uitwisselen van anionen en kationen voor OH- en H+, respectievelijk. Bij regeneratie 

moet de ionenwisselaar terug “opgeladen” worden met de ionen (Na+ en Cl- of H+ en 

OH-). Deze regeneratie gebeurt met geconcentreerde zoutoplossingen (NaCl, 10% of 

hoger) in geval van ontharding of met zuren en basen in geval van demineralisatie.  

 Actief kool (AK): actief kool is een poreuze koolstofstructuur met een zeer groot intern 

oppervlak (700 – 1 500 m²/g) waarop te verwijderen componenten (meestal organica) 

geadsorbeerd worden. Na uitputting van het actief kool kan dit geregenereerd worden 

door middel van een thermische behandeling bij meer dan 800°C. 

2. Verhogen van lokaal hergebruik van water en zouten 
 

2.1 Regeneraat ionenwisselaar voor ontharding 

Ionenwisseling (IEX) wordt in heel wat bedrijven gebruikt voor het ontharden van het proceswater. Bij 

IEX worden de hardheidsionen (vooral Ca2+ en Mg2+) uitgewisseld voor Na+. Na uitputting van de IEX 

harsen, moeten deze geregenereerd worden met een geconcentreerde NaCl oplossing. Hierbij 

ontstaat een afvalwaterstroom (regeneraat) die vooral NaCl bevat, met lagere concentraties aan Ca2+ 

en Mg2+. 

Doelstelling en processchema’s 

Als in het regeneraat het NaCl gescheiden kan worden van deze onzuiverheden (Ca²+ en Mg ²+), kan dit 

opnieuw ingezet worden voor de regeneratie van de harsen. Hiervoor werden twee technieken 

onderzocht: elektrodialyse (ED) en nanofiltratie (NF), al of niet in combinatie met membraandestillatie 

(MD) om de NaCl stroom te concentreren. Beide technieken werden zowel getest op een deelstroom 

van het regeneraat (het meest geconcentreerde gedeelte) als op de volledige regeneraatstroom (die 

ook een groot deel spoelwater bevat en daarom meer verdund is). 
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Figuur 1. Processchema voor de behandeling van het volledige regeneraat met NF-MD (boven) en voor het 

behandelen van het geconcentreerde gedeelte met ED (onder) 

 Resultaten en economische analyse 

In beide gevallen slagen de technieken er in om het NaCl op te zuiveren. Ook de regeneratie met het 

gerecupereerde NaCl is succesvol weliswaar met een minimale daling qua harscapaciteit door de 

aanwezigheid van een beperkte resthoeveelheid Ca²+ en Mg²+. NF is het meest geschikt om de volledige 

stroom te behandelen, zij het in combinatie met MD voor het concentreren van het NaCl, terwijl ED 

meer geschikt is om de geconcentreerde stroom (zonder het spoelwater) te verwerken. In Figuur 2 

wordt het water- en zoutverbruik van de verschillende behandelingen vergeleken met het referentie-

scenario. In dit referentie-scenario wordt uitgegaan van een normale bedrijfsvoering, zonder 

recuperatie van NaCl en dus met regeneratie met verse pekel. Omdat in het ED scenario enkel de 

geconcentreerde stroom behandeld wordt, kan er bijna geen water bespaard worden. Wel is maar 

50% zoveel zout nodig om te regeneren. Bij NF-MD liggen het water- en zoutverbruik allebei lager dan 

30% t.o.v. het referentieverbruik. 



       Technologiegids 
 
 

7 │ 36  Juli 2016 

 

Figuur 2. Water- en zoutverbruik van de NF-MD en ED scenario's ten opzichte van het referentie-scenario 

zonder NaCl-recuperatie 

De economische analyse (Figuur 3 voor NF-MD en Figuur 4 voor ED) werd uitgevoerd voor drie 

verschillende schaalgroottes: 2.5, 10 en 50 m³/dag te behandelen regeneraat. Uit de analyse blijkt dat 

wanneer lozing als afvalwater mogelijk is, de behandelingen van het regeneraat niet interessant zijn 

en de kost bij alle scenario’s hoger ligt. Indien de afvalwaterstroom afgevoerd moet worden (hier aan 

een kost van 50 EUR/m³ verondersteld), is NF-MD een interessant optie voor de grote installaties. ED 

is echter altijd duurder dan lozing of externe verwerking van de afvalwaterstroom. Alleen als de 

verwerkingskost nog hoger zou liggen (200 EUR/m³ is typisch voor geconcentreerde stromen, wat in 

dit geval neerkomt op 6.38 EUR/m³ geproduceerd water), vormt ED een economisch interessante 

optie. 

 

Figuur 3. Economische analyse voor NF-MD in vergelijking met het referentie-scenario zowel wanneer lozing 

mogelijk is als wanneer de afvalstroom extern afgevoerd moet worden. 
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Figuur 4. Economische analyse voor ED in vergelijking met het referentie-scenario zowel wanneer lozing 

mogelijk is als wanneer de afvalstroom extern afgevoerd moet worden. 

Piloottest 1: NF-MD op het volledige regeneraat 

Omdat de combinatie van NF met MD technologisch werkt en economisch het meest interessant is, 

werd deze dan ook op grotere schaal uitgetest. Dit gebeurde bij een producent van chemische 

producten, waar een proceswater vereist is met een lage hardheid. Het bedrijf onthardt het 

inkomende water met IEX. Het regeneraat, inclusief het spoelwater, werd in verschillende batches 

behandeld over een piloot-schaal NF-MD installatie. Om vervuiling van het NF membraan tegen te 

gaan, moest tijdens de testen anti-scalant toegevoegd worden. Hierdoor kon de installatie stabiel 

draaien. Ook de MD installatie produceerde naast de herbruikbare NaCl-stroom ook stabiel water met 

een conductiviteit van minder dan 10 μS/cm, geschikt voor de spoelfase van het regeneratieproces. 

 

Figuur 5. Pilootopstelling met NF (links) en MD (rechts) 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

Lozing Afvoer Lozing Afvoer Lozing Afvoer Lozing Afvoer

Referentie 2.5 m³/dag 10 m³/dag 50 m³/dag

K
o

st
 E

D
 (

EU
R

/m
³)

Lozing/afvoer

OPEX

CAPEX



       Technologiegids 
 
 

9 │ 36  Juli 2016 

 

Figuur 6. Economische analyse voor de NF-MD piloottesten. 

Figuur 6 toont de economische analyse voor de uitgevoerde testen. Opnieuw blijkt dat wanneer lozing 

als afvalwater mogelijk is, de behandeling via NF-MD economisch niet interessant is. Als lozing echter 

onmogelijk blijkt en de afvalwaterstroom afgevoerd moet worden, wordt NF-MD wel interessant bij 

een voldoende grote schaalgrootte. In totaal kan 84% water en 70% zout bespaard worden. 

Piloottest 2: NF op het geconcentreerde deel van het regeneraat 

Een tweede piloottest werd uitgevoerd waarbij NF gebruikt werd om één- en tweewaardige ionen te 

scheiden uit het geconcentreerde deel van het concentraat, dus zonder het spoelwater. Aan het 

permeaat, dat de éénwaardige ionen bevat, werd NaCl toegevoegd tot op het niveau van een klassieke 

IEX regeneratie. De retentie van calcium door het NF membraan was echter niet perfect, waardoor 

alsnog een capaciteitsdaling van 30% van de harsen gerapporteerd werd. Hoewel geen anti-scalants 

gedoseerd werden tijdens de piloottest, zal dit waarschijnlijk wel nodig zijn bij toepassing op grotere 

schaal en langere termijn. Figuur 7 toont de economische analyse, waaruit blijkt dat enkel voor grote 

installaties de kost voor het behandelen van het regeneraat in de buurt komt van het referentie-

scenario. Er kan een waterbesparing van 28% en een zoutbesparing van 67% behaald worden. 
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Figuur 7. Economische analyse voor de NF piloottesten 

Besluit 

NF-MD is een goede techniek om NaCl en water terug te winnen uit regeneraatstromen van IEX die 

ingezet worden voor ontharding van proceswater. Een groot deel van het water en zout kunnen terug 

ingezet worden in het proces wat economisch interessant is indien lozing geen mogelijkheid is. De 

toepassing van NF op het regeneraat is enkel interessant voor grote installaties. 

2.2 Regeneraat ionenwisselaar voor demi-waterproductie 

Voor de productie van gedemineraliseerd water wordt een combinatie van ionenwisselaars gebruikt, 

die geregenereerd worden met zuren en basen, namelijk HCl (kationwisselaar) en NaOH 

(anionwisselaar). Tijdens deze regeneratie ontstaan er twee afvalwaterstromen: een zure stroom van 

de kationwisselaar en een basische stroom van de anionwisselaar. Deze worden meestal gemengd, 

waardoor een NaCl rijke neutrale afvalwaterstroom ontstaat, die verder ook de verwijderde ionen 

(Ca²+, Mg ²+, NO3
-, SO4

2-, …) bevat afkomstig van de harsen. 

Doelstelling en processchema’s 

Zoals bij het regeneraat van ionenwisselaars voor ontharding, werd ook hier de mogelijkheid bekeken 

om de zuren en basen te herwinnen en opnieuw in te zetten voor de regeneratie van de harsen. 

Hiervoor werd elektrodialyse met bipolaire membranen (EDBM) onderzocht op een voorbehandelde 

stroom. Omdat de afvalwaterstromen meestal gemengd worden, werd ook gekeken naar de 

recuperatie en valorisatie van het aanwezige zout met behulp van elektrodialyse (ED) enerzijds en een 

combinatie van nanofiltratie (NF) en membraandestillatie (MD) anderzijds. Met ED kan het NaCl niet 

alleen gezuiverd maar ook in één stap geconcentreerd worden. NF kan wel voor de scheiding zorgen, 

maar MD is hier nodig voor het concentreren van de zoutstroom. Dit gezuiverde NaCl kan dan 

eventueel extern gevaloriseerd worden. 
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Figuur 8. Mogelijke behandelingsroutes voor het regeneraat van ionenwisselaars voor demi-water productie. 

Boven: terugwinning van zuren en basen met EDBM, midden: terugwinnen van NaCl met ED, onder: 

terugwinnen van zout met NF-MD 

Resultaten en economische analyse 

Alvorens EDBM toegepast kan worden, moet een voorbehandeling gebeuren om het aanwezige 

calcium en magnesium te verwijderen. Dit gebeurde door middel van een precipitatiereactie met 

natriumcarbonaat bij hoge pH (pH 12). Hierna slaagde EDBM er in twee oplossingen te produceren: 

4 gew.% NaOH en 3 gew.% HCl, de typische concentraties toegepast voor de regeneratie van de 

harsen. Hierdoor kan het verbruik van zuren en basen in principe met 99% teruggedrongen worden. 

Bij de toepassing van elektrodialyse was het scheidend vermogen eerder beperkt, wat resulteerde in 

een herwonnen zoutstroom die uit 76% NaCl en 24% CaCl2 bestaat. Met de combinatie NF-MD was het 

mogelijk een NaCl-stroom met een zuiverheid van 90% te bekomen. Omwille van de onzuiverheid van 
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het NaCl is de stroom niet geschikt voor chloorgasproductie, maar zou ze wel ingezet kunnen worden 

als strooizout (na kristallisatie, niet meegenomen in de economische analyse). 

 

Figuur 9. Economische analyse voor de recuperatie van zuren en basen met  EDBM en de recuperatie van NaCl 

met ED en NF-MD voor drie schaalgroottes. 

De economische analyse, weergegeven in Figuur 9 voor drie schaalgroottes, geeft duidelijk weer dat 

ED geen interessante technologie is voor deze toepassing. Dit komt doordat bij ED geen water 

gerecupereerd kan worden en de lozingskosten daardoor hoog blijven, maar ook door de hogere OPEX. 

EDBM en NF-MD tonen beiden wel potentieel bij middelgrote en grotere installaties. 

Besluit 

Afhankelijk van de doelstelling kwamen in dit onderzoek twee interessante technieken naar voor bij 

de behandeling van het regeneraat van ionenwisselaars voor demi-water productie. Indien interne 

recuperatie en hergebruik van de zuren en basen gewenst is, kan EDBM technologisch een oplossing 

bieden. Als eerder gekeken wordt naar externe valorisatie van het aanwezige NaCl, is NF-MD een 

interessante combinatie bij middelgrote en grotere installaties. 

2.3 Natriumsulfaat stromen met organische belasting 

Voedingsindustrie 

In de voedingsindustrie, meer bepaald bij de chemische modificatie van zetmeel, wordt Na2SO4 ingezet 

als katalysator. Dit resulteert in een sulfaatrijke (22-26 g/l SO4
2-) afvalwaterstroom die ook heel wat 

organisch materiaal (10-15 g/l) bevat onder de vorm van zetmeel en propyleenglycol. De aanwezigheid 

van sulfaat verhindert de anaerobe vergisting van het organische materiaal. 

Doelstelling en processchema’s 

Door het sulfaat van het organisch materiaal te scheiden, kan het terug ingezet worden in het 

productieproces als katalysator. Hiervoor moet echter een voldoende goede scheiding tussen de twee 
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fracties bekomen worden. We bekeken de mogelijkheden van nanofiltratie, elektrodialyse en 

elektrodialyse met bipolaire membranen. 

 

Figuur 10. Schema van de ED behandeling van de Na2SO4 stroom met recirculatie van het zout en verwerking 

van de organische fractie tot biogas. 

Resultaten en economische analyse 

Nanofiltratie slaagde er niet in een voldoende hoge scheiding tussen de organica en de sulfaten te 

behalen. De aanwezigheid van calcium en magnesium in de voedingsstroom zorgde voor problemen 

bij elektrodialyse met bipolaire membranen. Elektrodialyse alleen resulteerde in een goede scheiding 

en terugwinning van het aanwezige sulfaat. Afhankelijk van de gewenste eindconcentratie sulfaat, 

kunnen 1 of 2 ED trappen geïmplementeerd worden, waarbij een lagere eindconcentratie bereikt 

wordt bij het gebruik van 2 trappen. Het enige alternatief (referentiescenario) voor verwerking van 

deze stroom is het sulfaat neerslaan als gips en extern afvoeren aan een hoge kost. Daarom is de 

verwerking met elektrodialyse economisch veel interessanter, zoals weergegeven in Figuur 11. 

 

Figuur 11. Economische analyse voor de afscheiding van natriumsulfaat met ED in een 1- of 2-trapsproces ten 

opzichte van precipitatie van het sulfaat als gips. 
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De behandeling met elektrodialyse gaat gepaard met een zoutbesparing van 87% en een 

waterbesparing van 20%. 

Piloottesten 

Omwille van de technologische en economische 

haalbaarheid van de elektrodialysebehandeling, werd 

deze ook op grotere schaal uitgetest. Met behulp van 

een voorbehandeling (25 μm kaarsfilter) en een 

verhoogde temperatuur (35 °C), liep de pilootinstallatie 

stabiel. Elke 72h werd een CIP cleaning uitgevoerd met 

NaOH en HCl. De installatie werd in EDR (elektrodialyse 

reversal) modus geopereerd. Dit betekent dat de 

richting van de elektrische stroom regelmatig 

omgekeerd werd om eventuele vervuiling op de 

membranen te verwijderen. De behandeling resulteert in 

een totale kost van 3.7 €/m³, een waterbesparing van 

46% en een zoutbesparing van 92%. 

Besluit 

Elektrodialyse zorgt voor een efficiënte scheiding van organisch materiaal en de sulfaatzouten. 

Hierdoor kan het natriumsulfaat opnieuw ingezet worden als katalysator in het proces en wordt een 

grote besparing van water en zout behaald. 

Textielindustrie 

De textielindustrie maakt gebruik van verschillende processen voor het verven van textiel. Bij reactieve 

verving maken ze gebruik van Na2SO4 als katalysator voor het verfproces. De kleurstof zelf bestaat uit 

verschillende organische componenten. Het verfproces resulteert in een afvalwaterstroom die tot 55 

g/l SO4
2- bevat alsook enkele g/l aan organisch koolstof. 

Doelstelling en processchema’s 

Aangezien het sulfaat hier fungeert als katalysator, komt de volledige gedoseerde hoeveelheid vrij in 

de afvalwaterstroom. Wanneer het natriumsulfaat gerecupereerd kan worden uit de 

afvalwaterstroom, kan de dosering van sulfaat in het verfproces tot een minimum teruggebracht 

worden. Om het sulfaat opnieuw te kunnen inzetten, mag er geen kleurstof meer aanwezig zijn. Om 

de kleurstof te verwijderen werden verschillende technieken getest, maar actief kool en UV oxidatie 

bleken de enige opties voor een volledige verwijdering ervan. 

Figuur 12. Afbeelding van de voedings-, 

concentraat- en elektroliettank van de 

elektrodialyse pilootinstallatie. 
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Figuur 13. Schema van het reactieve verfproces met recyclage van het gerecupereerde Na2SO4 

Resultaten en economische analyse 

Zowel de actief kool als de UV behandeling beïnvloeden het aanwezige zout niet, maar verwijderen 

selectief de organische componenten. Actief kool resulteert in een ontkleuring door adsorptie van de 

componenten op de koolstructuur, UV oxideert het organisch materiaal om zo de kleur volledig te 

verwijderen. Beide behandelingen resulteren in een volledige ontkleuring van de afvalwaterstroom. 

Kleurtesten met de gerecupereerde Na2SO4-stroom vertonen geen afwijkingen ten opzichte van 

hetzelfde proces met vers ingezet Na2SO4. In Figuur 14 wordt de economische analyse van beide 

behandelingen weergegeven ten opzichte van afvoer van de afvalwaterstroom. 

 

Figuur 14. Economische analyse voor de recuperatie van Na2SO4 met actief kool of UV ten opzichte van externe 

afvoer van de afvalwaterstroom. 

De actief kool behandeling is bij de laboproeven duidelijk goedkoper dan de UV behandeling en 

resulteert in een kost gelijkaardig aan die van externe afvoer van de stroom. De kostprijs is echter 

beduidend hoger dan in geval de afvalwaterstroom samen met het overige afvalwater 

(spoelprocessen) kan geloosd worden. Bij de behandeling kan echter 100% van het water en het zout 

gerecupereerd worden. De kostprijs van actief kool bleek na een pilootproef echter beduidend hoger, 

zoals verder uitgelegd wordt in de volgende paragraaf. 
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Piloottesten 

Omdat de behandeling met actief kool 

economisch gezien de interessantste optie bleek, 

werd deze ook op pilootschaal getest bij een 

textielververij. Dit resulteerde in de productie van 

een heldere vloeistof, waarmee ook succesvol 

textiel geverfd kon worden. Omwille van de aard 

van de aanwezige kleurstoffen, was de capaciteit 

van het actief kool eerder beperkt. In de praktijk 

betekent dit dat het actief kool regelmatig 

vervangen en geregenereerd moet worden. De 

meer accurate inschatting van de kost op basis 

van de piloottesten resulteerde in een totale 

operationele kost van 100 €/m³ voor actief koolbehandeling (100% ontkleuring + 80-85% TOC 

verwijdering. De operationele kostprijs voor UV-behandeling werd berekend op ca. 27 €/m³ (100% 

ontkleuring + 88% TOC verwijdering) op basis van een laboproef (waarbij de 27€/m³ ook op  industriële 

schaal gegarandeerd wordt). Enkel als de afvalwaterstroom afgevoerd moet worden aan een hoge 

kost, kan de technologie economisch interessant zijn. 

 

Figuur 17. Laboratorium UV test reactoren, opschaalbaar. 

Besluit 

Technologisch gezien slagen zowel actief kool als UV-oxidatie er in de kleur volledig te verwijderen. De 

economische haalbaarheid hangt echter af van de aard van de aanwezige organica. In dit geval is UV-

oxidatie economisch interessanter dan actief kool. 

2.4 Zoutbaden van de voedingsindustrie 

Bij het pekelen van voedingswaren zoals olijven en kaas komen typisch zeer zoutrijke 

afvalwaterstromen vrij, die ook een substantiële hoeveelheid organisch materiaal bevatten. Omwille 

van de hoge zoutconcentratie is de afvoer van deze afvalwaterstromen een uitdaging. 

Doelstelling en processchema’s 

Figuur 15. Opstelling voor de piloottesten met actief 

kool met links het gekleurde verfbad en rechts de 

ontkleurde stroom. 

Figuur 16. Stalen genomen tijdens de test; van links naar rechts 

begin tot einde behandeling.  
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Als het zout uit de afvalwaterstroom voldoende zuiver kan afgescheiden worden van de organische 

fractie, kan het opnieuw ingezet worden voor het pekelen. Een andere optie is indien de zuiverheid 

niet voldoende is voor voedingstoepassingen, om het zout extern te valoriseren als bijvoorbeeld 

strooizout. Zowel elektrodialyse als een combinatie van ultrafiltratie en nanofiltratie werden uitgetest 

voor de scheiding van het zout en de organica. Het voordeel bij elektrodialyse is dat de zouten niet 

alleen opgezuiverd, maar ook geconcentreerd kunnen worden in een enkele stap. 

 

 

Figuur 18. Schematische weergave van de behandeling van het pekelbad met ED voor het terugwinnen van een 

geconcentreerde zoutstroom of met ED of UF-NF voor recyclage van het zout. 

Resultaten en economische analyse 

Voor dit onderzoek bekeken we de behandeling van een pekelbad voor olijven. Hoewel de 

behandelingen er in slagen om de zouten en organica voor een groot stuk van elkaar te scheiden, is de 

efficiëntie van de scheiding waarschijnlijk te laag om recyclage van het zout in het pekelproces toe te 

laten. De scheidingsefficiëntie en kwaliteitseisen zijn echter zeer afhankelijk van de aard van het 

organisch materiaal in het beschouwde geval. Daarom werd een economische analyse uitgewerkt voor 

de behandeling van de afvalwaterstroom, enerzijds om externe verwerking (met ED) makkelijker 

mogelijk te maken en anderzijds  voor interne recyclage van het zout (met ED en UF-NF), zoals getoond 

in Figuur 19. Omdat de afvalstroom een hoge concentratie organisch materiaal bevat, kan deze ingezet 

worden voor vergisting, wat meegenomen wordt als referentiescenario en verwerkingsoptie voor de 

behandelingsstrategieën. 
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Figuur 19. Economische analyse voor de verwerking van een pekelbad voor olijven met elektrodialyse en 

ultrafiltratie-nanofiltratie ten opzichte van afvoer van de stroom voor externe vergisting. 

Uit deze analyse blijkt duidelijk dat behandeling met ED voor het vergemakkelijken van de externe 

afvoer niet interessant is. Enkel wanneer de afvalwaterstroom opnieuw ingezet kan worden is de 

behandeling met UF-NF en ED interessant. Dit blijkt ook uit het verbruik van water, dat bij het ED 

scenario met externe verwerking hoger ligt dan in het referentiescenario. Bij de andere scenario’s kan 

er wel een significante besparing in water en zout behaald worden. 

 

Figuur 20. Water- en zoutverbruik van de ED en UF-NF scenario's ten opzichte van het referentie-scenario 

zonder NaCl-recuperatie. 
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Het behandelen van het pekelwater voor de recuperatie van zout is zowel technologisch als 

economisch interessant. De zuiverheidseisen voor de gerecupereerde stroom moeten geval per geval 

bekeken worden. 

2.5 Regeneraat ionenwisselaar met organische belasting 

Drinkwatersector 

In oppervlakte- en grondwater, typische bronnen voor de productie van drinkwater, is vaak veel 

organisch materiaal aanwezig. Het verwijderen van dit materiaal gebeurt typisch met 

anionuitwisselingsharsen, die geregenereerd worden met een geconcentreerde NaCl oplossing. Hierbij 

komt een afvalwaterstroom vrij die rijk is aan organisch materiaal, NaCl en typisch ook sulfaten. 

Doelstelling en processchema’s 

Door de aanwezige chloriden te scheiden van het organisch materiaal en de sulfaten, kan deze laatste 

fractie ingezet worden in de landbouw als meststof. Met de chloriden kan vervolgens de 

ionenwisselaar geregenereerd worden. Nanofiltratie kan het organisch materiaal met de sulfaten 

afgescheiden van het NaCl. De chloriden die zich nog in het concentraat van de nanofiltratie bevinden, 

kunnen teruggewonnen worden met elektrodialyse met monovalent selectieve membranen. Ook 

elektrodialyse op zich kan gebruikt worden voor het afscheiden en concentreren van het NaCl, en in 

een tweede stap voor de scheiding van het organisch materiaal van de sulfaten. 

 

Figuur 21. Behandeling van IEX regeneraat voor drinkwaterproductie met NF+ED en ED voor recyclage van 

chloriden en productie van een herbruikbare stroom. 

Resultaten en economische analyse 

Beide scenario’s resulteren in een goede afscheiding van de chloriden. Als twee verschillende 

elektrodialyse stappen gebruikt worden, kunnen ook de sulfaten en het organisch materiaal van elkaar 

gescheiden worden. Langdurige testen wijzen ook uit dat het organische materiaal geen negatieve 

invloed heeft op de werking van de membranen bij elektrodialyse. Er treedt geen capaciteitsdaling op 

en de zuiverheid van de chloridestroom blijft bewaard. Dit moet nog verder bevestigd worden met 

experimenten op pilootschaal. 
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Figuur 22. Economische analyse van de behandeling van het regeneraat met NF-ED en ED ten opzichte van 

externe verwerking van het regeneraat (werkelijke kost: 0.1 EUR/m³ geproduceerd drinkwater). 

De economische analyse Figuur 22 toont aan dat de behandeling van het regeneraat zeer gunstig is 

t.o.v. het referentiescenario (lozen/afvoer). De kosten voor NF-ED en ED zijn zeer gelijkaardig. Bij NF-

ED kan 98% van het zout bespaard worden, maar is extra water nodig, terwijl in het ED scenario geen 

extra water nodig is en 90% van het zout bespaard kan worden. Dit wordt getoond in Figuur 23. 

 

Figuur 23. Water- en zoutverbruik bij het NF-ED en ED scenario ten opzichte van de huidige situatie. 

Besluit 

Zowel NF-ED als enkel ED zijn goede kandidaten voor de behandeling van het regeneraat van 

ionenwisselaars voor de verwijdering van organisch materiaal uit oppervlakte- en grondwater. De 

technieken slagen erin het NaCl te recupereren voor regeneratie van de ionenwisselaar en in het 
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herwinnen van een stroom (organische stoffen al of niet in combinatie met sulfaat) die ingezet kan 

worden als meststof in de landbouw.  

Voedingssector 

Ook de voedingsindustrie gebruikt ionenwisselaars, bijvoorbeeld bij de raffinage van suikerstroop. 

Hiervoor is zowel een anion- als een kationhars nodig, om alle zoutionen, suikers, proteïnen en 

restproducten te verwijderen. De regeneratie van deze harsen gebeurt met zuren (10 wt.% HCl) en 

basen (10 wt.% NaOH), wat resulteert in twee regeneraatstromen die samen een NaCl-rijke 

afvalwaterstroom vormen. 

Doelstelling en processchema’s 

Er werden twee pistes bekeken voor de behandeling van deze stromen. Enerzijds werd de behandeling 

van de aparte regeneraatstromen met nanofiltratie onderzocht. Nanofiltratie zou de aanwezige zouten 

van het organisch materiaal kunnen scheiden. Anderzijds werd elektrodialyse met en zonder bipolaire 

membranen onderzocht, voor het terugwinnen van zuur en base of NaCl respectievelijk. 

 

Figuur 24. Schematische voorstelling van de behandeling van het IEX regeneraat voor de raffinage van 

suikerstroom met ED en EDBM. 

Resultaten en economische analyse 

Omwille van de aard van het aanwezige organisch materiaal, slaagt nanofiltratie er niet in om een 

goede scheiding te bekomen. Mits een geschikte fysico-chemische voorbehandeling (voor de 

verwijdering van calcium en magnesium) kan met elektrodialyse met bipolaire membranen 10 wt.% 

HCl en NaOH aangemaakt worden. Met gewone elektrodialyse kan een mengsel van NaCl en CaCl2 

bekomen worden, dat eventueel kan ingezet worden als strooizout. De economische analyse voor een 

voedingsdebiet van 80 m³/dag wordt weergegeven in Figuur 25, met als referentiescenario’s  de lozing 

en externe afvoer van de afvalwaterstroom. 
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Figuur 25. Economische analyse voor de verwerking van regeneraatstromen met EDBM en ED ten opzichte van 

lozing en externe verwerking. 

De behandeling van de regeneraatstroom is duidelijk niet interessant als lozing als afvalwater ervan 

mogelijk is. Als de stroom dient afgevoerd te worden, zijn beide behandelingen economisch haalbaar. 

Door de hoge operationele kost bij EDBM, ligt de totale kost er wel hoger dan bij ED. Bij deze laatste is 

de valorisatie van het geproduceerde zout echter niet gegarandeerd. In het beschouwde geval kan ca. 

220 ton zout per jaar geproduceerd worden. Toevoeging van zuur en base is niet meer nodig na een 

EDBM behandeling (Figuur 26). Het waterverbruik ligt bij beide behandeling ongeveer even hoog als 

in het referentiescenario. 

 

Figuur 26. Water- en chemicaliënverbruik voor de ED en EDBM behandelingen ten opzichte van de huidige 

situatie. 
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EDBM en ED zijn twee technieken die de regeneraatstroom afkomstig van een gecombineerde anion- 

en kationwisselaar bij bv. de raffinage van suikerstroop kunnen verwerken tot valoriseerbare 

producten. Bij toepassing van EBDM kan de dosering van zuur en basen volledig vermeden worden 

voor het regenereren van de IEX. Bij toepassing van ED wordt een gemengd NaCl/CaCl2 zout gevormd 

dat eventueel extern kan gevaloriseerd worden. 

3. Verhogen van de wateropbrengst 
 

3.1 Concentraatstroom RO met als voeding gezuiverd afvalwater 

Om waterbesparing te realiseren, kijken meer en meer bedrijven naar het hergebruik van hun 

gezuiverd afvalwater. Een populaire techniek hiervoor is omgekeerde osmose, maar deze is vaak 

gelimiteerd door slecht oplosbare zouten aanwezig in de voedingsstroom die neerslaan op het RO-

membraan. Ook resulteert RO in een geconcentreerde afvalwaterstroom, waardoor lozing niet altijd 

evident is. 
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Doelstelling en processchema’s 

Om de wateropbrengst door inzet van gezuiverd afvalwater te verhogen, werden twee pistes bekeken. 

Enerzijds worden de multivalente kationen uit de RO voedingsstroom verwijderd waardoor neerslag 

van slecht oplosbare zouten op het RO-membraan vermeden wordt, hiertoe worden kationuitwisseling 

en Donnan dialyse bekeken. Het RO concentraat kan vervolgens nuttig ingezet worden voor 

regeneratie van de harsen of als concentraatstroom in Donnan dialyse. Anderzijds kan het concentraat 

volledig ingedampt worden met behulp van membraandestillatie en een kristallisator, om zoveel 

mogelijk water te recupereren en een afvalwaterstroom met een zo laag mogelijk volume te 

produceren. 

 

 

Figuur 27. Koppeling van IEX/DD met RO met recirculatie van het RO concentraat (boven) en zero liquid 

discharge behandeling van het RO concentraat (onder). 

Resultaten en economische analyse 

Door de multivalente kationen te verwijderen, stijgt de maximale wateropbrengst van de RO van 72% 

(zonder voorbehandeling) naar meer dan 90% zowel bij toepassing van een kationwisselaar als bij 
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Donnan dialyse als voorbehandeling. Om neerslag op het membraan bij membraandestillatie te 

vermijden, werd een ontharding met een korrelbedreactor uitgevoerd. Membraandestillatie 

produceert een zoutstroom van 120 g/l, voldoende voor verdere behandeling in een kristallisator, waar 

een 95% zoutmengsel bestaande uit 50% NaCl en 50% KCl gevormd wordt.  

 

Figuur 28. Kost voor de installatie van een RO voor recuperatie van water uit gezuiverd afvalwater zonder en 

met extra behandelingen. 

Uit de economische analyse voor een installatie met een voeding van 60 m³/uur (Figuur 28) blijkt dat 

een voorbehandeling met een kationwisselaar de goedkoopste oplossing is voor het hergebruik van 

water uit gezuiverd afvalwater. Door de hoge investeringskosten en operationele kosten is Donnan 

dialyse minder interessant. Ook het volledig recupereren van het water met de productie van een 

steekvast zout lijkt minder interessant. Hier is echter nog geen rekening gehouden met de valorisatie 

van het gevormde zout (dat gebruikt kan worden in het aluminiumrecyclageproces) en met de afzet 

van de carbonaatkorrels uit de pelletontharder, die gebruikt kunnen worden als bouwstof. Deze optie 

blijft interessant als lozen van het RO concentraat niet mogelijk is. 

Besluit 

Door calcium en magnesium uit de voedingsstroom te verwijderen met een kationwisselaar, kan de 

wateropbrengst van de RO op een economisch interessante manier verhoogd worden. De volledige 

verwerking van het concentraat tot water en een steekvast zout is enkel interessant als lozen van het 

concentraat niet mogelijk is en het concentraat afgevoerd moet worden aan hoge prijs. 

3.2 Concentraatstroom RO op proceswaterbehandeling 

Omgekeerde osmose is een veelgebruikte technologie om water met lage geleidbaarheid en hoge 

kwaliteit te produceren voor industriële toepassingen. Als voedingsstroom wordt vaak leidingwater of 

oppervlaktewater gebruikt. De wateropbrengst wordt echter vaak beperkt door de aanwezigheid van 

slecht oplosbare zouten in deze voedingsstromen, zoals bijvoorbeeld CaCO3 of MgSO4. Omdat hun 

concentratie stijgt in het RO concentraat naarmate de wateropbrengst stijgt, kunnen zij uiteindelijk 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

RO IEX-RO DD-RO RO-FBR-MD

K
o

st
 (

EU
R

/m
³)

Lozing/afvoer

OPEX

CAPEX



       Technologiegids 
 
 

26 │ 36  Juli 2016 

neerslaan op het membraanoppervlak. Deze scaling resulteert in een sterke afname van de waterflux 

waardoor de economische haalbaarheid van de filtratie beperkt wordt. 

Doelstelling en processchema’s 

Scaling wordt momenteel meestal vermeden door de toevoeging van anti-scalants. Deze verhogen 

echter de operationele kost en kunnen het lozen als afvalwater en/of het hergebruik van het 

concentraat beperken. Een andere optie is de verwijdering van multivalente kationen (zoals Ca2+ en 

Mg2+) uit de voedingsstroom voor de RO, om zo de neerslag van slecht oplosbare zouten te vermijden 

op het membraan. In dit onderzoek werden ionenwisselende harsen (IEX) en capacitieve de-ionisatie 

(CDI) onderzocht voor deze verwijdering. Om de toevoeging van NaCl voor de regeneratie van de IEX 

te vermijden, werd bijkomend onderzocht of hiervoor het RO concentraat gebruikt kon worden. 

 

 

Figuur 29. CDI-RO (boven) en IEX-RO (onder) voor de verwijdering van multivalente kation en het verhogen van 

de RO wateropbrengst 

Resultaten en economische analyse 

Zowel met CDI als met IEX kunnen de multivalente kationen verwijderd worden uit de voedingsstroom. 

Zonder voorbehandeling is de maximale wateropbrengst voor de RO 40%, met CDI en IEX als 

voorbehandeling kan deze opgedreven worden tot 70% of 95% respectievelijk. Met gebruik van anti-

scalants (zonder voorbehandelingsstap) bedraagt de maximale wateropbrengst 93%. Om een 

efficiënte regeneratie van de IEX harsen met het RO concentraat te garanderen, moet echter nog 

steeds NaCl toegevoegd worden aan het concentraat. In Figuur 30 wordt het waterverbruik voor de 

verschillende technologieën weergegeven ten opzichte van RO zonder anti-scalants of 

voorbehandeling. Hieruit blijkt dat op dit vlak IEX-RO de meest interessante technologie is. 
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Figuur 30. Waterverbruik bij de verschillende technologieën ten opzichte van RO zonder controle van de 

neerslagvormende ionen. 

Uit de economische analyse (Figuur 31) blijkt dat de kost van IEX-RO zeer gelijkaardig is aan de kost 

van stand-alone RO met inzet van anti-scalants. De kost van CDI-RO ligt echter nog hoger, omwille van 

de minder efficiënte verwijdering van de kationen en de hogere investeringskosten. 

 

Figuur 31. Economische analyse met referentie (RO) en drie manieren om de wateropbrengst te verhogen 

(anti-scalants, IEX-RO en CDI-RO). 

Piloottesten 

Op basis van de labotesten werd besloten het IEX-RO principe met hergebruik van het RO concentraat 

voor regeneratie van de IEX uit te testen op grotere schaal. Deze piloottest ging door in de haven van 

Gent, met brak oppervlaktewater als voedingswater. Figuur 32 toont de gebruikte opstelling. 
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Tijdens deze testen werd een stabiele wateropbrengst van 85% 

behaald, ten opzichte van 70% zonder IEX voorbehandeling 

(zonder anti-scalants). De voedingssamenstelling varieerde 

gedurende de testen. Hieruit kon afgeleid worden dat de 

verhouding van monovalente/multivalente kationen in de voeding 

de belangrijkste factor is bij het bepalen van de regeneratie-

efficiëntie van de IEX installatie. Een volledige regeneratie van de 

IEX-installatie kon echter alleen gerealiseerd worden door het 

toevoegen van NaCl aan het RO concentraat. Een economische 

analyse werd uitgevoerd voor een voedingsdebiet van 25 m³/h. De 

OPEX en CAPEX worden weergegeven in Figuur 33.  

Hieruit blijkt dat de hoogste netto opbrengst (en dus de laagste 

kost) voor het geproduceerde water bekomen wordt voor de IEX-

RO technologie met recirculatie van het RO concentraat voor 

regeneratie van de IEX, ondanks de vereiste toevoeging van NaCl 

aan het concentraat. 

 

Figuur 33. Economische analyse van de IEX-RO piloottesten voor een voedingsdebiet van 25 m³/h. Wanneer de 

CAPEX en OPEX gecombineerd worden met de opbrengst van het geproduceerde water, kan de totale 

opbrengst van het water bepaald worden. 
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Besluit 

IEX-RO is een veelbelovende techniek voor het verhogen van de wateropbrengst van RO toepassingen 

in de industrie. Niet alleen wordt vermeden dat anti-scalants gedoseerd dienen te worden, ook 

economisch is de technologie interessant dankzij de verhoogde wateropbrengst. 

3.3 Koeltorenspui 

Koeltorens zijn traditioneel een bron van veel waterverbruik. Verschillende factoren, zoals de 

aanwezigheid van slecht oplosbare zouten, chloriden en biologische componenten, limiteren de 

indikkingsgraad die behaald kan worden in de koeltoren. 

Doelstelling en processchema’s 

Door één of meerdere limiterende componenten uit de voedingsstroom te verwijderen, kan de 

indikkingsgraad verhoogd worden en kan het waterverbruik naar beneden. In dit onderzoek werd 

pelletontharding bekeken voor de ontharding van de voedingsstroom en CDI voor de ontharding en 

voor de verwijdering van chloriden, die beiden de indikking in de koeltoren limiteren. De 

processchema’s worden weergegeven in Figuur 34 voor de behandeling van bronbemalingswater dat 

in dit geval gebruikt wordt in de koeltorens. 

 

Figuur 34. Processchema's voor de behandeling van bronbemalingswater als voeding voor koeltorens met een 

pelletontharder (links) en CDI (rechts). 

Resultaten en economische analyse 

Met pelletontharding en CDI wordt een vermindering van de hoeveelheid calcium van 118 naar 8 en 

32 mg/l respectievelijk behaald. Hierdoor kan respectievelijk 1 en 7% waterbesparing behaald worden 

(Figuur 36). Bij CDI ligt de waterbesparing hoger omdat hierbij ook een gedeelte van het aanwezige 

chloridegehalte verwijderd wordt, waardoor een hogere indikkingsgraad behaald kan worden. De 

economische analyse (Figuur 35) wijst uit dat pelletontharding ongeveer evenveel kost als de huidige 

situatie. CDI daarentegen is duurder omwille van de hogere investeringskosten. 
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Figuur 35. Economische analyse voor de behandeling van voedingswater voor een koeltoren met 

pelletontharding en CDI ten opzichte van de huidige situatie. 

 

Figuur 36. Water- en chemicaliënbesparing met pelletontharding en CDI ten opzichte van de huidige situatie. 

Besluit 

Zowel met pelletontharding als CDI kan een hogere indikkingsgraad in de koeltoren behaald worden. 

Omwille van investerings- en operationele kosten is de haalbaarheid echter momenteel nog beperkt. 

4. Verhogen van externe valorisatie van zouten 
 

4.1 Neutralisatie zuren/basen 

De afvalwaterstromen die ontstaan uit neutralisatieprocessen zijn zeer divers. Binnen De Blauwe Cirkel 

werd een ammoniumnitraatstroom die ook metalen en in sommige gevallen sulfaat en fosfaat bevat 
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bekeken. Inzet van het ammoniumnitraat als meststof in de landbouw is mogelijk als metalen, sulfaat 

en fosfaat verwijderd worden. 

Doelstelling en processchema’s 

Nanofiltratie werd getest op beide stromen, zowel die met als die zonder sulfaat en fosfaat. Ook 

elektrodialyse werd getest als mogelijke behandelingsmethode. 

 

 

 

Figuur 37. Schematische weergave van de behandeling van de HNO3-stroom met en zonder sulfaat en fosfaat, 

met behulp van nanofiltratie en elektrodialyse. 

Resultaten en economische analyse 

Als er geen sulfaat en fosfaat in de afvalwaterstroom aanwezig is, slaagt nanofiltratie er in tot 100% 

van het aanwezige ammoniumnitraat te herwinnen dat voldoet aan de kwaliteitseisen voor valorisatie 

in de landbouw. Ca. 65% kan herwonnen worden met nanofiltratie als sulfaat en fosfaat wel aanwezig 

zijn. Met elektrodialyse kan het ammoniumnitraat niet enkel teruggewonnen worden, het kan het ook 

geconcentreerd worden. Verder resulteert elektrodialyse in een meer zuivere stroom voor valorisatie 

dan nanofiltratie. Uit de economische analyse voor een debiet van 2 000 m³/jaar (Figuur 38) blijkt dat 

de toepassing van NF goedkoper is dan ED. 
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Figuur 38. Economische analyse voor de behandeling van de ammoniumnitraatstroom met NF en ED. 

Bijkomende, uitgebreidere testen met NF op een meer geconcentreerde en meer verdunde versie van 

de tweede stroom tonen echter aan dat membraanbeschadiging optreedt. De hoge concentratie aan 

nitraten in deze stroom kan dit verklaren. Voor deze stroom is NF dan ook geen geschikte behandeling. 

Besluit 

Zowel NF als ED slagen er in een ammoniumnitraatstroom te produceren die voldoet aan de 

kwaliteitseisen voor valorisatie als meststof in de landbouw. Hoewel NF goedkoper is, resulteert ED in 

een meer zuivere stroom. 

4.2 Zoutstromen met beperkte metaalverontreiniging 

Bij de verwerking van secundaire zinkoxiden ontstaat een zoute afvalwaterstroom die vooral bestaat 

uit NaCl en KCl, maar ook cadmium, zink en sulfaten bevat. In dit specifieke geval wordt een 

capaciteitsuitbreiding bij het bedrijf verhinderd door de toepasselijke chloridenorm in de 

milieuvergunning. 

Doelstelling en processchema’s 

Een mengsel van NaCl en KCl kan ingezet worden bij de recyclage van aluminium. Door deze zouten te 

recupereren uit een afvalwaterstroom met metaalverontreiniging die vrijkomt bij de productie van 

zinkoxiden, kan de chloridelozing verlaagd worden, waardoor in dit geval een capaciteitsuitbreiding 

mogelijk wordt. Opnieuw moeten de multivalente ionen gescheiden worden van de monovalente 

ionen. Hiervoor komen nanofiltratie en elektrodialyse in aanmerking. Zowel bij nanofiltratie als bij 

elektrodialyse zijn extra stappen nodig om de stroom te verwerken tot een steekvast zout. 
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Figuur 39. Schematische behandeling met NF-MD (boven) en ED (onder). 

Resultaten en economische analyse 

Met elektrodialyse kan 81% van het natrium en meer dan 90% van het kalium en de chloriden 

gerecupereerd worden. Zowel nanofiltratie als elektrodialyse resulteren in een goede scheiding van 

NaCl en KCl van de andere componenten. Uit de economische analyse blijkt dat nanofiltratie de meest 

interessante optie is in vergelijking met indamping van de afvalwaterstroom en het storten van de 

restfractie. 
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Figuur 40. Economische analyse voor de verschillende manieren om stromen met een beperkte 

metaalverontreiniging te verwerken ten opzichte van indamping en storten. 

Besluit 

Nanofiltratie is economisch gezien de meest interessante optie voor het herwinnen van NaCl/KCl uit 

een zoute afvalwaterstroom met metaalverontreiniging. 

4.3 (Slib)vergistingsstromen 

Als nutriëntrijke stromen vergist worden, ontstaat er een digestaat dat rijk is aan nutriënten. Met het 

oog op duurzaamheid kan het interessant zijn deze nutriënten te recupereren voor 

landbouwtoepassingen. 

Doelstelling en processchema’s 

De huidige state-of-the-art voor de recuperatie van nutriënten uit dit soort stromen is kristallisatie van 

struviet. Apatiet is echter economisch gezien een meer waardevol product, dat kan ingezet worden als 

traagwerkende meststof. De kristallisatie van apatiet wordt echter bemoeilijkt door de aanwezigheid 

van stikstof in het digestaat. Om de kristallisatie beter te controleren, werd elektrodialyse metathese 

uitgetest. Hierbij worden de anionen en kationen van elkaar gescheiden en opgevangen in twee aparte 

concentraatstromen. Vervolgens kan stikstof gestript worden uit een van de twee stromen waarna de 

kristallisatie van apatiet gecontroleerd kan gebeuren na het terug mengen van beide stromen. 
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Figuur 41. Schematisch overzicht van de behandelingstrein voor de vorming van apatiet uit digestaat. 

Resultaten en economische analyse 

Zowel een synthetische als een echte digestaatstroom werden getest. Hoewel de resultaten bij de 

synthetische stroom gunstig waren, verhinderde het organische materiaal in de echte stroom het 

transport van fosfaat over de membranen. In beide gevallen was het transport van fosfaat echter te 

laag om het proces interessant te maken. De huidige membranen voldoen nog niet om de afscheiding 

van fosfaat efficiënt te laten verlopen. 

Besluit 

Hoewel de afscheiding van apatiet in theorie kan met behulp van elektrodialyse metathese, is meer 

onderzoek nodig om de efficiëntie van de technologie te verhogen. 

5.  Centrale verwerking en waterrecuperatie uit afvalstromen 
 

Vooral in tankcleaning- en afvalwaterzuiveringsbedrijven komen zeer gevarieerde en complexe 

afvalwaterstromen voor. Een algemeen behandelingsproces vinden voor deze stromen om hergebruik 

van water mogelijk te maken is niet gemakkelijk en wordt beperkt door de vorming van een 

geconcentreerde stroom die ontstaat bij het behandelingsproces. Deze laatste kan in vele gevallen niet 

geloosd worden omwille van de hoge concentraties aan stoffen die niet in overeenstemming zijn met 

de milieuvergunning of waarvoor geen milieuvergunning kan bekomen worden. 

Doelstelling en processchema’s 

Omgekeerde osmose is de meest bekende technologie voor het hergebruik van water uit 

afvalwaterstromen. Deze techniek werd vergeleken met een combinatie van forward osmosis (FO), 

een nieuwere techniek waarbij op basis van een osmotisch drukverschil water onttrokken wordt aan 

de afvalstroom, en membraandestillatie. Om lozingsproblemen te vermijden, wordt een gedeeltelijke 

behandeling van het afvalwater voorgesteld, zodat de lozingsnormen niet overschreven worden. 
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Figuur 42. Behandeling van het afvalwater van tankcleaners met UF-RO (boven) en FO-MD (onder). 

Resultaten en economische analyse 

Met omgekeerde osmose kan 75 tot 80% van het behandelde water herwonnen worden. Forward 

osmosis behaalt een wateropbrengst van 88-98%, afhankelijk van de voedingsstroom. Twee 

voedingsstromen werden onderzocht, één met een lagere en één met een hogere zoutbelasting. In 

het eerste geval kan de volledige stroom behandeld worden zonder de lozingsnormen te 

overschrijden, in het tweede geval kan slechts de helft van het voedingswater behandeld worden. Het 

is duidelijk dat FO, omwille van de hogere operationele kosten, economisch niet interessant is ten 

opzichte van volledige lozing van de afvalwaterstroom (Figuur 43). Omgekeerde osmose is echter wel 

interessant, zelfs als slechts een deel van het afvalwater gerecupereerd kan worden. In totaal kan 

hierdoor 20-30% (hoge zoutbelasting) tot 75% (lage zoutbelasting) van het afvalwater gerecupereerd 

worden. 

 

Figuur 43. Economische analyse voor de behandeling van complexe afvalwaterstromen met RO en FO ten 

opzichte van lozing. 

Besluit 

Als rekening gehouden wordt met de lozingsvoorwaarden, vormt omgekeerde osmose een goede 

oplossing voor het gedeeltelijke hergebruik (20-75%) van water uit complexe afvalwaterstromen. 
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