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Aandachtsvelden in onderzoek

• TOC

• Corrosie

• Fouling (membranen, ionenwisseling,…)

• Hergebruik (water, nutriënten, zouten, ...)

• (Almost) Zero Liquid Discharge

• Meet- en regel systemen, on-line metingen, …

• Water fit for use

• Materiaalkeuze

• …….. 
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Circulaire en industriële watertechnologie

• Circulaire economie krijgt meer en meer tractie

– > wat is op korte termijn mogelijk?

– > wat met een industriële setting?

• Enkele concrete uitdagingen en resultaten:

– Terugwinnen van water&zouten –> De Blauwe Cirkel

– Invloed van waterkwaliteit bij boiler feed water



De Blauwe Cirkel

DOEL VOOR INDUSTRIE:

• Verhogen efficiëntie waterhergebruik

• Valorisatie van zouten:

• Intern

• Extern

• Validatie van nieuwe hergebruik-technologie
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Identificatie zoute stromen in industrie

• Lijst van 12 stromen, veel voorkomend

• Extensieve karakterisatie

• Zowel simpele, als complexe mengsels

• Enkelvoudige zouten/organisch materiaal

• Mengsels van beperkt aantal zouten

• Complexe mengsels van vele zouten

• Zouten met verschillende marktwaarde

• Brede scope binnen industrie
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1. Regeneraat ionenwisselaar voor ontharding

2. Neutralisatie zuren/basen

3. Concentraat RO gezuiverd afvalwater

4. Concentraat RO proceswaterbehandeling

5. Fosfaatrijke zoutbaden en concentraten

6. Regeneraat ionenwisselaar voor demi-water

7. Zoutstromen met beperkte metaalverontreininging

8. Natriumsulfaat met organische belasting

9. Koeltorenspui

10. Zoutbaden bij voedingsindustrie

11. Regeneraat ionenwisselaars met organische belasting

12. (Slib)vergistingsstromen



Enkele belangrijke stromen

• Focus op verhogen waterhergebruik

• Oplossen van lokaal probleem, of 

economisch terugwinnen van 

product?
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Verhogen opbrengst RO

• Chemicaliën-vrij verhogen recovery

• IEX/DD verwijdert divalente zouten

• Regeneratie met RO concentraat vermijdt hogere zoutlast

IEX/DD RO

Voeding
(Ca2+, Mg2+, Na+, K+)

Afvalwater
(Ca2+, Mg2+)

RO concentraat
(K+, Na+)

Water RO voeding
(K+, Na+)

Water recovery ↗

Lozing ↘



Verhogen opbrengst RO

• Lab-schaal resultaten

• Getest op drinkwater/proceswater en afvalwater

• Efficiëntie regeneratie IEX en recovery RO:



Verhogen opbrengst RO

• Pilootschaal testen

• Haven Gent: sterk variërende zoutlast

• Concentratie niet steeds voldoende voor volledige regeneratie

• Economische analyse

RO 0.98 €/m³

IEX-RO 0.95 €/m³

IEX-RO + recirculatie 

RO concentraat
0.89 €/m³

Geen anti-scalant belasting!



Zoutstromen met organisch belasting

• Voedingsinsdustrie: zoutbaden voor kaas, pekelen van bv. olijven,…

• Organische reacties met zoutkatalysator

• Textielindustrie: reactieve verving

• …

 Behandeling via selectieve scheiding?
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Selectieve scheiding
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Selectieve scheiding
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Selectieve scheiding
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• Case study 1: textielafvalwater

• SO4
2- = 35-55 g/l

• TOC = 1-3 g/l

• Hoge affiniteit organische stof voor

membraan -> geen scheiding



Selectieve scheiding

• Case study 2: Zetmeelmodificatie

• Na2SO4 = katalysator

• Hoge concentratie 

SO4
2- in afvalwater

 Lozingsnorm = 500 mg/l!
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Zoute afvalstroom

Debiet m³/dag 100

Conductiviteit mS/cm 40

SO4
2- g/l 26-34

TOC g/l 7.0-8.6



Selectieve scheiding

• Case study 2: Zetmeelmodificatie

18



Selectieve scheiding

• Case study 2: Zetmeelmodificatie

• Goede scheiding organisch ↔ Na2SO4

• Rechtstreekse opconcentratie 2.5-3x

• Lozingsnorm behaald
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Voedingsstroom Teruggewonnen zoutstroom Afvalstroom

SO4
2- (g/l) TOC (g/l) SO4

2- (g/l) TOC (g/l) SO4
2- (g/l) TOC (g/l)

34 8.6 87.8 0.16 0.31 11



Selectieve scheiding

• Waarom werkt het soms wel en soms niet?

• Complexe interactie organics met membraan

-> nieuw PhD-traject
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Terugwinnen van zouten: conclusies

• Scheiden en opconcentreren tot vaste stof

-> (te) duur voor complexe zoutmengsels

• Vb. NaCl

• Prijs < 50€/ton

• Prijs scheiden complexe mengsels: 10€/m³  

• stel 100 g/l NaCl -> 100€ voor scheiding alleen

• Enkel interessant als probleem vermeden wordt (e.g., lozing)
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Terugwinnen van zouten: conclusies

• Problemen bij vermarkting van zouten:
• Zuiverheid en concentratie !

• Waarde van de zouten (competitie met zoutfabrikanten)

• Complexe regelgeving
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Figure 1 Simplified Scheme Valorization of material waste steams 
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Terugwinnen van zouten: kennislacunes

• Wat is economisch optimum? 

• Balans tussen transport en opconcentreren/scheiden?

• Specifieker per element: vb. SO4
2-, S2-, S0

• Eerst lokale situatie, dan pas technologie!

• Niveau industrieterreinen (vb. Geleen)
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Circulaire en industriële watertechnologie

• Circulaire economie krijgt meer en meer tractie

– > wat is op korte termijn mogelijk?

– > wat met een industriële setting?

• Enkele concrete uitdagingen en resultaten:

– Terugwinnen van water&zouten –> De Blauwe Cirkel

– Invloed van waterkwaliteit bij boiler feed water
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Toenemend gebruik:

- Stoom op ≠ drukken en temperaturen

- Steeds strengere eisen: <0,2 µS/cm CC; <50 ppb TOC

- ≠ zuiveringen (RO, ionenwisseling,…)



Echter: Gentse kanaalzone is een 
waterschaars gebied

Zoektocht naar alternatieve waterbronnen:

- (Brak) oppervlaktewater

- Regenwater

- Zeewater

- Hergebruik van (eigen) afvalwater

1976 2000



- Moeilijker te voldoen aan kwaliteitsvereisten

- Risico’s op scaling, corrosie en microbiële groei + coking in 

stoomkrakers

- Link tussen waterkwaliteit en bv. corrosie?

- > te weinig overleg tussen “gebruik” en “aanmaak”



- Organisch materiaal in boiler: hydrothermolyse

-> vorming van organische zuren -> corrosie?

- Gebruik van alkaliserende en filmvormende amines

- >  ook bron van organische zuren?

Corrosie door organische zuren?



De aanpak

Steam-water 
cycle



Integrale Mobiele PROceswaterVoorziening voor een Economische Delta

- Inzicht in benodigde zuivering voor ≠ waterkwaliteiten

- Online metingen microbiële waterkwaliteit, corrosie, scaling en vervuiling

- Simuleren koeltorens, stoomketels & stoomkrakers

- Linken van waterkwaliteit met:

- Microbiële groei (koeltorens, distributie)

- Corrosie (koeltorens, stoom-water cycli)

- Coking/vervuiling tijdens stoomkraken

- Scaling (koeltorens, boilers)

- Balans zuivering-conditionering



Overschakelen van kraanwater naar hergebruikt afvalwater als bron voor 

ultrapuur water

- TOC norm niet behaald met zelfde zuivering -> wat met investering?



• MODULE 1: waterbehandeling

• MODULE 2: on-line opvolgen microbiële waterkwaliteit

• MODULE 3: simulatie chemisch proces

• Ingebouwd in containers en dus allen plug & play, mobiel en online



Coag/flocc

Lamella - F

DAFF

GAC

UF

Keramische NF

Strainer

Closed-loop NF/RO

MD

ED/DD

CDI

EDI

Mengbed

• Voorbehandeling ~ 1,5 m³/u

• Ontzouting ~ 250 l/u

Rietveld

SENSORING!

Mobiel en multi-inzetbaar

Full IEX + CO2







• Alle onderdelen aanbesteed

• Modules 1 en 3 (corrosie) in aanbouw

• Modules 2 en 3 (coking) in testfase

• Eerste on-site test: voorjaar 2017 – Yara Sluiskil



• Opstelling moet na project vrij toegankelijk blijven

• Opstelling in te zetten in andere projecten tegen 
onderhoudskost

• Uit te breiden met grondstoffenherwinning

• Doel:
• Oplossen moeilijke onderzoeksvraagstukken rond waterkwaliteit

• Uittesten van nieuwe technologie

• Containers blijven multi-aanpasbaar
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