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RESTWARMTE BENUTTEN
' MET
MEMBRAAN DESTI ttATI
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CONCEPTEN DIE MOMENTEEL VERMARKT WORDEN
bosis von membroondestillotie ziin de lootste veertig
Ôp
ioor een oontol
V interessqnte technologische concepten ontwikkeld, woormee
een relotief

hoogwoordige woterstroom kon worden geproduceerd uit uiteenlopende
woterbronnen. De technologie benut bi¡ vãorkeur restwormte uit bestoonde
processen en kon biivoorbeeld worden gebruikt om demiwoter te bereiden. ln
deel I wordt ingoon op de verschillende uitvoeringsvormen die momenteel worden
vercommercioliseerd en in deel 2 (decembereditie-NPT Procestechnologie) zullen
twee coses en de nog in ontwikkeling ziinde concepten worden beschreven.

MEMBRAANDESTII.LATIE IN OPMARS
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Werkingsprincipe
Voor membroondeslillotie is het essentieel dot
er over hel gehele membroanoppervlok een driivende
krocht is voor domptronsporl. Dit wordl
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l: Princþe von MD met interne
wormteterugwinning
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Fig2:

doorsnede
Fraunhofer ISE's module:
1 ) toevoer condensorkonool
2) toevoer membroonkonool
3) ofvoer condensorkonool
4) ofvoer dístilloot 5) ofvoer membrøonkonool
6) condensorkonool 7) membroonkonool
B) condensorfolie 9) di stíllootkonool
10) hydrofoob membroon
l.iP'l Proceyechnologie 3

@

is doorenlegen volop
oonwezig,
met nome bii
.
rocesinduslrie en in ener-

v
tussen fAl
heT relo
fil

ó

_ f^

@'î'JffJi[n

groden

I

4OO kJ/kg woter reduceert. Dil komt overeen
mel co 90 lot 145 kg stoom per m3 product
woter, wol een Goined
puf
on'i,

membrane

atrcy

woor geen wormte-

temperoluurver-

tiel

condensor
array

MD momenleel lot ongeveer 250 ò

.

September 20ì 4

wormleoonbod

met

< 120 oC von elk

groter don 25 TJ per ioor (> 0,8

MW). Doornoost zlin er meer don 120
bronnen boven I 20 "C en tolloze bronnen

kleiner don 25 IJ/[. De totool geschotte
emlssie is ìB - 20 GW, ofgevoerd noor
zowel zoet ols zout woler. lñ polenlie kon
hiermee co. lBO.0O0 m3 woier per uur
worden geproduceerd

wcormee energieterugwinn ing intr insiel, moqeliik is en het netlo energiegebruik per m3
producfwoter sterk doolr:
o Gebruik von legenstroommodules,
zools Memstill
¡ Mult¡effect MD

stroomt de worme
olen in tegenslroom
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Fi.g3: Aquo*îll module, membroonoppervløkken tot t20 m, (links)
Fig
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Vocuum Multi-Effec¡ Membroon Destillotie (V-MEMD) vøn

Memsys (onder)

Fig 5: test unit Scorob AB (rechts)

mel de iets koelere toevoerskoom die
opgesloten is
konool dot te
oonligt. Door
vormt zich zu
en condensoliekonool en wordt het woler in
het condensorkonool in de slroomrichtino
geleideli¡k opgewormd. ln theorie is d¡tËen
rdeole leqenslroomsiluolie woor een
lemperotuurverschil von 3 - 5'C lussen
membroonkonool en condensorkonool
volstool om een voldoende flux le bereiken
Die dri¡vende krocht wordt oon de worme
konl.von de module loegevoegd, in beginsel
met behulp von besch¡kËore resfwormle

wordl de mogeli¡kheid von een zonnewormteoongedreven sysleem verl,end.

woorden lot net boven 9

Multi-effect membrqo ndestillotie
ulli-Effect MD conceot

EMD). Hierbii *o,didu
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Voor de ontzouting von woter ziin er vele
ollernotieven, die élk hun voor- en nodelen
hebben (bbel). Voor grootscholige zeewoterontzouling worden mel nome RO en
MED toegepost, noost het sleeds minder
gebruikte MSF. Voor brok woter komen RO en
ED in oonmerl,inq. Het doel is doorbii orimcir
om drink-ol procãswoler te moken, te'n¡liil een
polishing slop nodig is op de conventionele

(Fis l).
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MEMBRAAN DESTITLATIE VERSUS
ATTERNATIEVEN
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l, omdot geen wormteterugwinnlnc wordl
loegepost {Fig 5). Recenteli¡k worden verdere
verbeleringen oon de module doorqevoerd en
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hebben

TEC HNOLOGIEEN VOOR ZEEWATE R. EN BRAKWATERONTZOUTING
VOORDELEN
- te bedrijven brj
- kleine footprint

.

AO'C

- geen corrosie-risico
- uitstekende productwaterkwaliteit

NADELEN
nog niet commercieel
\.- bewezen

- relatief grote voedingsstroom (beperkte
recovery per trap)

- kostenvoordeel bij
restwarmte en
relatief zoute stromen
(,20 gll)

- bewezen technologie
- laag corrosie-risico
- kleine footprint

- risico op vervuiling
- uitgebreide
voorbehandeling nodig
- vrij hoge investeringen

- elektfisch aangedreven

- bewezen technologie
- robuust

- grote footprint,

- te bedrijven tussen ca
50 en 100 "C
- vooral bij cogeneratie
(water en elektriciteit)
- GOR 3-6 en 2 kWh/m3
elektrisch

omvangrijk
- hoge investeringen
- sealing risico

- gevoelig voor
organisch stof, voorbehandeling nodig

- slechts beperkte
zouting moge[jk
npl.pmg.nl

OPMERKINGEN

(3-4kWh/m3bij
zeewater)

coNctustEs
Het membroon zorgt eryoor dol membroondestillolie zeer comþoct kon worden ullgevoerd in vergeli¡l,ing met convenlioneleäestil
loÌieprocessen Door qebruik
loÌieprocessen
oebruiL von coscodes
ccrscode. of
.

- met name voor brak
water (tot 20 g/l NaCl)
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