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1. SITUERING VAN HET ONDERZOEK

De ontmanteling van alle nucleaire installaties op het SCK zal, volgens de inventaris van het
technisch passief, resulteren in een totaal van 914 ton oppervlakte-gecontamineerd metaal.

In voorgaande studies zijn deze metalen gekarakteriseerd, is een schatting gemaakt van de
stockagekosten van deze metalen, zijn er voorstellen geformuleerd voor mogelijke
behandelingen van dit afval en zijn deze behandelingskosten en de uiteindelijke besparing op
stockagekosten geschat. In dit rapport wordt het onderzoek naar één van de
behandelingsfasen besproken.

De totale activiteit van deze 914 ton gecontamineerd metaal is geschat op 2,7 1012 Bq. De
specifieke activiteiten voor Beta-gamma en Alfa straling zijn respectievelijk 3 GBq.m"3 (Beta-
gamma) en maximaal 0,03 GBq.m" (Alfa). Als de volledige hoeveelheid gecontamineerd
afval in categorie A14 wordt ondergebracht, zal de stockage van dit afval 700 MBEF
bedragen.

Om de kosten van deze stockage te minimaliseren werd besloten deze metalen te
decontamineren. Indien alle afval gedecontamineerd zou worden door de gecontamineerde
oppervlaktelaag oxidatief tot op een diepte van 20 um te verwijderen, zou de residuele
hoeveelheid gecontamineerd afval minimaal 23 ton bedragen. Rekening houdend met een
schatting van de investeringskosten voor de installatie voor deze decontaminatie, de research-
kosten, de personeelskosten, de werkingskosten en de residuele afvalkosten kan deze
decontaminatie de kosten terugbrengen tot 300 MBEF.

Voor het oxidatief verwijderen van een metaaloppervlak, wordt courant gebruik gemaakt van
zwavelzuur, hetzij als elektrolyt, hetzij als oxidant zelf of om de pH van de oplossing laag
genoeg te houden. In elk van deze gevallen heeft men na de decontaminatie enerzijds het
gedecontamineerd metaal, dat in het ideale geval vrij kan gegeven worden, en anderzijds de
zwavelzure oplossing waarin de metaalionen afkomstig van de oppervlaktelaag zijn opgelost.
Indien het zwavelzuur niet uit deze oplossing verwijderd wordt moet deze oplossing
achtereenvolgens geneutraliseerd worden (vb. met NaOH) en vervolgens moet het resterende
oplosmiddel uitgedampt worden. De minimale hoeveelheid afval van 23 ton waarvan
hierboven sprake was, kan slechts gerealiseerd worden indien men gebruik maakt van een
procédé dat ons in staat stelt dit zwavelzuur uit de oplossing te halen vooraleer de oplossing
verder verwerkt wordt. Indien 90 % van het zwavelzuur verwijderd wordt vóór neutralisatie,
wordt de vorming van in totaal 40 ton Na2SO4 vermeden.

Er bestaan een aantal mogelijke manieren om deze verplaatsing van zwavelzuur te realiseren.
De meest voor de hand liggende methoden zijn gebaseerd op membraantechnieken, namelijk
door elektrodialyse (ED) of door elektra elektrodialyse (EED). ED is meer gekend dan EED,
maar heeft een aantal nadelen. Zo vereist deze techniek een beduidend groter
membraanoppervlak in vergelijking met EED. Dit membraan zal in contact komen met
gecontamineerde oplossingen en daarom zelf gecontamineerd worden. Na het afschrijven van
de ED-apparatuur zal het als organisch afval hoge stockagekosten meebrengen of zal het op
zichzelf nog verder moeten behandeld worden. Verder vereist ED hoge selectiviteiten van
twee verschillende soorten membranen en zijn in vergelijking met EED een aantal extra
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pompen aan te raden. Andere voor- en nadelen van de beide technieken zullen in detail
besproken worden in een volgende BLG-rapport.

Omdat EED een nog niet algemeen gekende techniek is, die voorlopig in de industrie nog
maar weinig wordt toegepast, hebben wij deze techniek eerst in detail voor onze toepassing
onderzocht. Dit onderzoek was noodzakelijk om een waardevolle vergelijking tussen de beide
technieken mogelijk te maken. De keuze van de elektroden en het membraan en de
optimalisatie van een aantal proces-parameters zoals stroomdichtheid en temperatuur werd in
dit verslag opgenomen. Merk op dat zowel membraan-specificatie, elektrode-specificatie als
materiaaltesten voor zowel ED als EED bruikbaar zijn. EED is op zich beter geschikt dan ED
om membraaneigenschappen te onderzoeken, omdat in deze techniek slechts één soort
membranen tegelijk gebruikt wordt.

Op dit ogenblik is dit onderzoek voor meer dan 80 % afgerond en kan een begin gemaakt
worden met de engineering van het EED-apparaat.

2. ELEKTRO ELEKTRODIALYSE IN COMBINATIE MET ANDERE

DECONTAMINATIETECHNIEKEN

Zoals eerder vermeld, kan de verwijdering van zwavelzuur uit gecontamineerde
metaalionoplossingen via EED een aantal decontaminatietechnieken optimaliseren.

Zacht staal kan bijvoorbeeld gedecontamineerd worden met een oplossing van zwavelzuur, of
via elektropolishing.

Roestvij staal kan gedecontamineerd worden door een sterk oxidant zoals Ce(IV) in een
zwavelzuuroplossing. In dit geval wordt de oppervlaktelaag van het metaal weggeoxideerd
waardoor het oxidant zelf wordt gereduceerd tot Ce(III). Ce(III) wordt vervolgens
geregenereerd hetzij elektrolytisch, hetzij door ozon.' 4R

Voor elk van deze voorbeelden heeft men na de decontaminatie van het metaal een
gecontamineerde zwavelzuuroplossing waarin een zekere limietwaarde aan metaalionen
opgelost is. Het EED-proces wordt in dit verslag besproken als komende na het cerium-
zwavelzuurprocess waarbij Ce(IV) elektrolytisch geregenereerd wordt. Dit heeft weinig
impact op de validiteit van onze experimenten indien het proces moet gebruikt worden in
combinatie met een van de andere decontaminatietechnieken. De te verwachten
moeilijkheden bij het combineren van een decontaminatietechniek met het EED-proces zijn
voornamelijk (1) het overschrijden van de limietconcentraties aan metaalionen (een gevolg
van het stijgen van de pH indien uit de oplossing zuur verwijderd wordt) en (2) het aanwezig
zijn van oxidantia in oplossing, waardoor het membraan van het EED-toestel beschadigd
wordt. De manier waarop deze oxidantia uit oplossing gehaald worden kan lichtjes
verschillen in het geval van een elektrolytische recuperatie van Ce(IV) enerzijds en een re-
oxidatie met O3 anderzijds.

Merk op dat de EED-techniek eveneens kan gebruikt worden voor de recuperatie van andere
zuren dan zwavelzuur uit decontaminatie-oplossingen. Zo wordt bijvoorbeeld de
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decontaminatie van organische stoffen, via Ag(II) oplossingen in salpeterzuur bestudeerd.
Ook bij deze techniek is het van belang het afval verder te verminderen door het zuur uit de
decontaminatie-oplossingen te halen.

3. OVERZICHT STUDIE EED

EED is een vrij recente techniek, die de voordelen van elektrolyse en elektrodialyse (ED)
combineert. De techniek maakt gebruik van een elektrolyseur waarvan de anode- en kathode-
compartimenten gescheiden worden door een anionisch membraan.

De studie van deze techniek wordt hieronder op de volgende manier gerapporteerd.

Na een uitweiding over het principe van de techniek, zal de opstelling die voor de testen
gebruikt is, besproken worden. Vervolgens worden alle analysemethoden beschreven
waarvan gebruik gemaakt is voor de interpretatie van de testen. Daarna volgt de theoretische
en practische studie van achtereenvolgens de elektroden, het membraan en een aantal
procesvariabelen zoals stroomdichtheid, beginconcentraties van de verschillende metaalionen
en temperatuur.

Specifieke testen die nog zullen aangevat worden zijn de warme materiaaltesten en de verdere
optimalisatie van procesvariabelen op laboschaal en op mini-pilootschaal.

4. EED, PRINCIPE

EED is een scheidingstechniek die gebruik maakt van het permselectief transport van ionen
door een ionselectief membraan, gecombineerd met een elektrochemisch ladingstransfer aan
elektroden. De techniek wordt reeds gebruikt in de hydrometallurgie voor de recuperatie van
zuren, gepaard gaande met metaalafzetting.

M rri-

of

2H +

+ 2e

M

so;

IT

-4e

Figuur 1: principe van EED
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water en verkrijgt men een influx van anionen die door het membraan migreren. Uiteindelijk
wordt een zuur geproduceerd aan de anodekant, en wordt de kathodekant hetzij verarmd aan
zouten (in het geval van metaalafzetting gecombineerd met een outflux van anionen), hetzij
verarmd aan zuur (in het geval van een reductie van protonen). Het principe van EED is
schematisch voorgesteld in figuur 1.

Als het EED-principe wordt gebruikt voor de recuperatie van zwavelzuur uit gecontamineerde
oplossingen uit het ceriumproces, zal de gecontamineerde zwavelzuuroplossing in het
kathodecompartiment gebracht worden. In het anodecompartiment brengt men een
zwavelzuuroplossing met lage concentratie (1 tot 10 % van de zwavelzuurconcentratie) in het
kathodecompartiment. Onder invloed van het elektrisch veld, zullen protonen gereduceerd
worden aan de kathode en geproduceerd aan de anode. Sulfaationen migreren door het
anionisch membraan om dit ladingsverschil te compenseren. Het totaaleffect is dus een
transfer van zwavelzuur van het kathodecompartiment naar het anodecompartiment. Figuur 2
illustreert het verloop van de zwavelzuurconcentratie in het anoliet en het katholiet en de
totale celspanning tijdens een typisch EED-experiment.
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Figuur 2: verloop van de zwavelzuurconcentratie in anoliet en
katholiet, verloop van de totale celspanning, tijdens een typische
EED van zwavelzuur

Bij het gebruik van EED voor de recuperatie van zwavelzuur zullen een aantal aspecten in
beschouwing moeten genomen worden.
Membraan-eigen aspecten zijn:

1 het rendement van een elektro elektrodialyse wordt beperkt door de protondoorlaatbaarheid
van het anionisch membraan;

2 de rendementsberekeningen worden bemoeilijkt omdat het membraan in zekere mate water
doorlaatbaar is, waardoor concentratieveranderingen zowel een gevolg zijn van de
verplaatsing van zwavelzuur als van de verplaatsing van water;
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Membraan-eigen aspecten zijn:

1 het rendement van een elektro elektrodialyse wordt beperkt door de protondoorlaatbaarheid
van het anionisch membraan;

2 de rendementsberekeningen worden bemoeilijkt omdat het membraan in zekere mate water
doorlaatbaar is, waardoor concentratieveranderingen zowel een gevolg zijn van de
verplaatsing van zwavelzuur als van de verplaatsing van water;

3 het totaal vermogen nodig voor dit proces wordt in hoge mate bepaald door het
potentiaalverschil over het membraan.

Elektrode-eigen aspecten zijn:

1 het al dan niet voorkomen van metaalafzetting op de kathode is grotendeels afhankelijk van
de aard van deze elektrode;

2 de mate van metaalafzetting is theoretisch eveneens een functie van de temperatuur, de
stroomdichtheid en in mindere mate het debiet;

3 de aard van de anode is beperkt. De anode mag zelf niet oxideren tijdens het proces en ze
moet bestand zijn tegen zwavelzuurconcentraties tot 1 mol.dm" .

De theoretische voorstudie van de membranen en de elektroden worden onder punten 6 en 7
apart besproken.

5. OPSTELLING

De volledige opstelling, exclusief monsternameapparatuur, is voorgesteld in figuur 3. De
monsternameapparatuur wordt apart behandeld, en is afgebeeld in figuur 5.

5.1. Cel labo-opstelling

De proeven die in dit verslag gerapporteerd worden, werden uitgevoerd in een elektro-
elektrodialyse apparaat op laboschaal. Deze opstelling wordt hieronder beschreven.

De cel is een eenvoudige versie van de commercieel gebruikte filter press elektrolyseurs,
voorzien van twee halfcellen, twee platina elektroden en een anionisch membraan. De cel is
schematisch weergegeven in figuur 4.

Om corrosie te voorkomen (bij de EED-proeven én bij het gebruik van deze cel bij cerium-
proeven) werd de cel vervaardigd uit PTFE. PTFE is niet alleen corrosiebestendig maar ook
zuurbestendig en redelijk eenvoudig te bewerken.

Elke halfcel is cilindrisch. De binnendiameter van het boven- en het ondervlak van elke
halfcel is 3,0 cm en de hoogte is 4,0 cm. Het totale volume van de volledige cel is dus 56,5
cm .
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Deze dimensies zijn voornamelijk uit praktisch oogpunt gekozen: we hebben gebruik gemaakt
van PTFE met een diameter van 8 cm om kleine membraanoppervlakken mogelijk te maken
(dit omdat sommige membraanmonsters klein zijn en om fysische ondersteuning van het
membraan te kunnen vermijden). PTFE is een vervormbaar materiaal. Voldoende stevigheid
kan gegarandeerd worden als alle wanddikten minstens 8 mm zijn. Om nu in de ganse
opstelling leidingen van 8 mm te kunnen garanderen en ter hoogte van de celingang
commerciële PTFE-schroefbuiskoppelingen te kunnen gebruiken, is een minimum hoogte van
4 cm noodzakelijk.

Verbindingen tussen de verschillende stukken worden gerealiseerd door in totaal 24 (= 3 X 8)
M6-schroeven.

Figuur 3: schematische voorstelling labo-opstelling EED

5.2. Cel pilootopstelling

In full-scale kunnen wij bijvoorbeeld gebruik maken van de FM21 elektrolyseur van ICI. Het
pilootschaalmodel van deze elektrolyseur is de FM01. |96ICI'

De FMOl flow cel is, net als ons laboschaalmodel, gebaseerd op de filter press of plate and
frame opstelling. Het membraanoppervlak per cel is 64 cm2, de elektroden hebben een
oppervlak van 64 cm2 (vlakke vorm, opgegeven voor één zijde van de elektrode) of van 256
cm2 (geperforeerde vorm).

De elektroden zijn van elkaar gescheiden door spacers uit niet-geleidend materiaal. Deze
spacers vormen de wanden van de halfcel. De halfcellen worden van elkaar gescheiden door
een anionisch membraan, dat dezelfde vorm heeft als de elektroden. De vloeistof-flow door
de halfcellen wordt voorzien door een tweede soort van spacers, waarin uitsparingen de rol
van externe tubing overnemen.

SC/ss/97-07, BLG-744 juni 1997



De opstelling (full-scale) moet op een bepaalde duur een vaste hoeveelheid zwavelzuur
verwerken. Daarom ligt, als stroomselectiviteiten hoog genoeg zijn (of voldoende goed
gekend zijn), de stroomsterkte tijdens de EED-behandeling vast. De stroomdichtheid kan
gevarieerd worden door de elektrodeoppervlakken, en dus het aantal cellen, aan te passen.

1 3

-Q-- -O-
t 1

( "\-o-

—

Figuur 4: de elektrolyse-cel van de labo-opstelling
1: Pt-folie; 2: roestvrij stalen elektrode; 3: anionisch membraan

5.3. Randapparatuur

5.3.1. Stroom, spanning

Op dit moment zijn twee proefopstellingen op laboschaal in gebruik. De eerste opstelling kan
gebruikt worden voor EED-proeven van langere duur (deze opstelling is uitgerust met een
systeem voor automatische monstername, zie 5.4.2.) terwijl de tweede voor kortere
experimenten gebruikt wordt.

Tijdens elk experiment meten wij de stroomdichtheid, de celspanning en de spanning over het
membraan.

Opstelling 1 gebruikt een Power Supply SM 6020 van Delta elektronika als stroombron en
een |aR1000 van Yokogawa als voltmeter voor de metingen van de totale celspanning en de
spanning over het membraan. De stroomsterkte wordt gecontroleerd door een 75 series II
multimeter van Fluke.

Opstelling 2 gebruikt een TCR Power Supply van Elektronic Measurements Inc. als
stroombron en een (iRIOO van Yokogawa als voltmeter. De stroomsterkte wordt eveneens
door een 75 series II multimeter van Fluke gecontroleerd.

De Yokogawa schrijvers maken een continu registreren van de spanningen tijdens een run
mogelijk.
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De pilootopstelling is uitgerust met een stroombron van Lorlin electronics, de stroomsterkte
en de totaalspanning worden extra gecontroleerd door een 15 series II multimeter van Fluke.

Bij proeven met de piloot wordt, wegens de relatief korte duur van de experimenten voorlopig
geen gebruik gemaakt van een xt-schrijver om spanningen automatisch te registreren.

5.3.2. Temperatuur

De labo-opstellingen zijn voorzien van verwarmingsmantels van electromantle. De
temperatuur wordt gemeten door PT100 sensoren, en constant gehouden gebruik makend van
de digital controller MC810, van electromantle. Om corrosie van de PTlOO's te voorkomen
worden deze sensoren uit roestvrij staal beschermd door een PTFE-kous.

De pilootopstelling is eveneens voorzien van verwarmingsmantels van electromantle, de
temperatuur wordt gemeten door gewone kwik-thermometers en manueel gecontroleerd.
Indien nodig is dezelfde temperatuurcontrole als in de labo-opstellingen mogelijk.

5.3.3. Debiet

In de labo-opstellingen werd voor een aantal experimenten gebruik gemaakt van IR-Opflow
debietkoppen van Beli-technics. Deze debietkoppen zijn, ter hoogte van de meetoplossingen,
van PVDF. De output van deze koppen wordt gemeten met frequentietellers (Dynatek 9020a
multimeter). De gemeten frequentie is lineair afhankelijk van het debiet dat door de koppen
loopt. Om metingen te kunnen uitvoeren moet een constante spanning van 10 tot 20 VDC
over de koppen aangelegd worden. We hebben deze koppen geijkt, gebruik makend van de
klassieke debietmeters, geijkt door ICI (nl. de rotameters van de grote elektrolysecel), en voor
een spanning van 15 VDC.

Voor de type 2 debietkoppen bleek:
debiet (dmlmin'1) * (166,5 ± 0,6) (min.dm"3.Hz) = frequentie (Hz)

Voor de type 3 debietkoppen bleek:
debiet (dnrVin'1) * (670,1 ± 0,4) (min.dm"3.Hz) = frequentie (Hz)

In de pilootopstelling wordt gebruik gemaakt van rotameters, met PTFE-kogeltjes, om
corrosie door zwavelzuur te voorkomen.

5.4. Monstername-apparatuur

De monstername gebeurde, vóór de automatisering (die in oktober 1996 volledig gerealiseerd
werd) met behulp van micropipetten van het merk Finnpipette (instelbaar-volume-pipetten
van 1 tot 5 cm ) of Eppendorf (vaste volumepipetten 0,5 cm oflcm3).

In proeven waar de volledige EED van 1 mol.dm"3 zwavelzuur tot 0,1 mol.dm"3 doorlopen
wordt, kan de duur van de proef beperkt worden door minimale totaalvolumes te nemen. In
het verleden (vóór de automatisering van de monstername) moest hierbij ook rekening

Onzekerheid weergegeven in standaard fout, resultaten gebaseerd op 5 metingen per debietkop.
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gehouden worden met het totale volume voor monstername. Nu wordt elk monstervolume
vervangen door een gelijk volume aan oplosmiddel (in de meeste gevallen is dit water), zodat
kleinere beginvolumes kunnen genomen worden.

5.4.1. Manuele monstername

Omdat de meeste EED-proeven bij hogere temperaturen uitgevoerd worden, werden manueel
genomen monsters overgebracht in een monsterpotje voorzien van een dekseltje. Daar lieten
we deze monsters afkoelen. Na afkoelen namen we een gedeelte van dit volume om te
titreren. Dit stelt ons in staat om diezelfde meting te herhalen.

5.4.2. Automatische monstername

Om in staat te zijn dag en nacht, op gecontroleerde tijdstippen, monsters te nemen, hebben wij
een automatisch monsternamesyteem ontwikkeld.

Het systeem is schematisch voorgesteld in figuur 5.

In deze monstername-opstelling is van volgende apparatuur gebruik gemaakt:

1 een ISIS autosampler van ISCO, voorzien van 76 monsterhouders (waarin standaard
proefbuisjes van 16 mm dikte en 10 cm hoogte passen) en met de mogelijkheid via TTL
met de computer te communiceren. Deze sampler is voorzien van een pipetstand met 2
pipetten. Deze pipetten zijn verbonden met de tubing van de monsterloop/spoelloop (zie
figuur 5). De pipetten kunnen in twee verschillende standen geplaatst worden: laag, met de
pipetpunt in de monsterpotjes, en hoog, zodat de pipetpunten boven de rand van de
monsterpotjes komen. Een wisseling van monster gebeurt door de loopband een aantal
posities door te schuiven en nieuwe monsterpotjes onder de pipetstand te brengen;

2 een Watson Marlow 505U/RL peristaltische pomp, met 2 kanalen, eveneens voorzien van
een TTL-aansluiting. De pomp is voorzien van 2 pompkoppen waarin ijk-tubing van 2 mm
diameter is aangebracht;

3 twee Gemu type 102/8 PTFE-magneetafsluiters, met netaansluiting (220 V).
Communicatie met de computer gebeurt via relais. Deze magneetafsluiters zijn nodig om
de vloeistofstroom door de monsterloop te dwingen. Tubing in de meetloop is namelijk 8
mm diameter, tubing in de monsterloop en de spoelloop slechts 2 mm;

4 twee Valco 6 poort cheminert low pressure kranen voor 1/8" tubing met PPF-stator en
CTFE-rotor, voorzien van standaard elektrische actuators met TTL aansluiting voor
communicatie met de computer.

De communicatie met de computer gebeurt via een 5255-8253 I/O card. Om de sturing van
dit automatisch monsternamesysteem zo eenvoudig mogelijk te maken, is een VISUAL
BASIC programma geschreven.
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Figuur 5: schematische voorstelling automatisch monsternamesysteem (1: monsterwisselaar; 2:
peristaltische pomp (2 kanalen); 3: magneetafsluiting; 4: 6-wegskraan; 5: spoelvloeistof)

Een automatische monstername gebeurt in 9 stappen:

0 begintoestand: pipetten laag; monsters vorige monstername nog onder de pipetten; 6-
wegskranen in stand 1 (de stand die ingenomen wordt in figuur 5), zodat de monsterloop
met spoelvloeistof gevuld is; magneetkleppen open, zodat de doorgang in de meetloop
normaal is;

1 de pipetten van de sampler plaatsen zich in de hoge stand;

2 de monsterhouders in de sampler schuiven 2 posities verder;

3 de pipetten plaatsen zich in de lage stand;

4 de 6-wegskranen schakelen om, zodat de spoelvloeistof die op dat moment in de
monsterloop is, wordt overgebracht in de meetoplossing en de monsterloop gevuld wordt
met meetoplossing;

5 de magneetkleppen in de meetloops sluiten, de vloeistofstroom loopt nu via de 6-
wegskranen;
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6 deze toestand wordt een aantal seconden (instelbaar) aangehouden om een goede vulling
van de monsterloop te verzekeren;

7 de magneetkleppen openen;

8 de 6-wegskranen schakelen terug, de monsterloop zit nu in het spoelcircuit;

9 de peristaltische pomp van het spoelcircuit werkt gedurende een aantal seconden
(instelbaar), waardoor de inhoud van de monsterloop in de nieuwe monsterpotjes gebracht
wordt en de tubing door spoelvloeistof gereinigd wordt.

Op dit moment is het systeem terug in de begintoestand, de volledige sequentie kan herhaald
worden na een instelbaar aantal seconden.

5.4.3. Meting van monsters genomen met het automatisch monsternamesysteem

Op dit moment zijn onze monsterpotjes niet van deksels voorzien (indien wij dit willen
realiseren, zullen we verplicht zijn met septa te werken én, om oxidatie van de toevoernaald te
voorkomen, een kunststof-, of Pt(!)-naald te voorzien). Daarom is verdamping van de
monsters mogelijk. Een volledige automatische monstername bestaat uit monstername (legen
monsterloop) én naspoelen. Dit spoelen gebeurt met een peristaltische pomp, die geen
constante volumes kan afleveren (de afwijking op de volumina afgeleverd door het
automatisch monsternamesysteem is maximaal 5 %, en gemiddeld (standaardafwijking van 24
metingen) 1 %).

Twee methoden voor monstermeting dringen zich op:

1 het volledige monster wordt getitreerd. Indien het volume van de monsterloop met
voldoende hoge betrouwbaarheid gekend is, is deze methode mogelijk. Het is op deze
manier niet mogelijk een bepaalde meting te herhalen;

2 het volledige monsterpotje word geledigd en gespoeld in een maatkolf van 10 cm , die met
water tot de maatstreep wordt aangelengd. Ook nu moet het volume van de monsterloop
gekend zijn, maar er zijn meerdere bepalingen mogelijk.

5.4.4. Bepaling monstervolumes

De testen die in dit verslag gerapporteerd worden, zijn uitgevoerd met monsterloops van
ongeveer 2 cm . De keuze van de grootte van deze loop is gebaseerd op een analyse van alle
noodzakelijke testen, uit te voeren op deze samples, namelijk: zwavelzuurconcentratie-
bepalingen, metaalion-bepalingen en volume-bepalingen.

Monsterloopvolumes worden bepaald door automatisch monsters te nemen van een
zwavelzuuroplossing, en tevens een manueel monster te nemen. De concentratie van het
manueel genomen monster en het totaal aantal millimol zwavelzuur in het automatisch
genomen monster worden bepaald door middel van een potentiometrische titratie. De
combinatie van deze gegevens resulteert in het monsterloopvolume. Gezien bij elke
monstername de oplossing verdund wordt, moeten beide stappen van dit experiment herhaald
worden bij elke verdere bepaling van dit monstervolume.
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Omdat het monsterloopvolume afhankelijk is van de temperatuur, is het nodig deze
experimenten te herhalen voor elke temperatuur waarbij experimenten zullen uitgevoerd
worden.

Monstervolumes bij 80 °C, 50 °C en kamertemperatuur zijn vermeld in tabel 1. Statistisch
gezien (t-test voor vergelijking van series en ANOVA) kan er tot op het 95 %
betrouwbaarheidsniveau geen verschil tussen het linkse monstervolume bij 50 °C en 80 °C
vastgesteld worden. Bij de rechtse monsterloop faalt de ANOVA-test. In de toekomst zal
steeds het met het experiment corresponderende monstervolume gebruikt worden. Wel moet
opgemerkt worden dat de invloed van de temperatuur op dit monstervolume in het
temperatuursinterval 50 - 80 °C miniem is.

Gemiddeld volume (cmJ)
Standaard afwijking (cm3)
95%BI(<x>±...) a

% onzekerheid

Linkse monsterloop
50 °C
2,120
0,009
0,008
0,42

80 °C
2,11
0,01
0,008
0,50

Rechtse
50 °C
2.12
0,01

0,009
0,59

monsterloop
80 °C
2,141
0,01
0,009
0,61

t-test voor verschil in monstervolme bij 80 °C en 50 °C
Hypothese: verschil = 0
t-Statistiek: b

Kritische t-waarde (95 %)
Besluit

1,69

2,36
Hypothese aanvaard

2,07

2,26
Hypothese aanvaard

ANOVA-test voor verschil in monstervolume bij 80 °C en 50 °C
Hypothese: geen verschil
f-Statistiek:
(s (tussen klassen)/s (in klas))
Kritische f-waarde
Besluit

2,87
4,61

Hypothese aanvaard

11,87
4,43

Hypothese verworpen
Tabel 1: monsterloop-volumes bij verschillende temperaturen

BI = betrouwbaarheidsinterval
s = standaard afwijking

5.4.5. Correcties voor monstername

Door de grootte van de monsterloops, en het aantal monsterloops dat tijdens een EED-
experiment moet genomen worden, is het noodzakelijk te corrigeren voor monstername. Dit
kan op verschillende manieren gebeuren.

Correcties voor monstername gebeuren als volgt:

1 een tijdscorrectie: door de monstername wordt een bepaald aantal mol zwavelzuur uit het
katholiet verwijderd, zonder elektrolyse. Door lineair te interpoleren tussen de punten (tijd
i, concentratie i) en (tijd (I + 1), conc (I + 1, net voor monstername)) kan men de tijd
schatten die nodig zou geweest zijn om het monster door EED te verplaatsen. De
concentratie net voor monstername is te berekenen via het katholietvolume, de concentratie
bij monstername en het aantal millimol in het monster;
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2 een millimolcorrectie: het verplaatste aantal millimol is nu het werkelijk verplaatste aantal
+ het aantal millimol dat via monstername uit het katholiet is weggenomen.

6. ANALYSES

6.1. Concentraties

Tijdens de EED van zwavelzuur uit oplossingen van ijzer-, nikkel- en chroomionen neemt de
concentratie van zwavelzuur in deze oplossing continu af. De beginconcentratie van
zwavelzuur is gekend (1 mol.dm"), de eindconcentratie zal minimaal moeten zijn. De
minimum haalbare waarde van zwavelzuur in de katholiethalfcel van de EED-opstelling is
diegene die nog net de reductie van nikkel aan de kathode verhindert (zie punt 7.1.) én die
precipitatie van metaalhydroxiden nog niet toelaat (zie punt 9.1.).

De richtwaarden van de concentraties aan Fe(II), Fe(III), Ni(II) en Cr(III) die tot nu toe
aangenomen worden, zijn 11,1 g.dm*3 totaal ijzer, 1,2 g.dm"3 Ni(II) en 2,7 g.dm"3 Cr(III). Dit
komt overeen met een totaal van 15 g.dm" aan totaal metaal in oplossing.

Analytische bepalingen van zwavelzuur, Fe(II), Fe(ffl), Ni(II), Cr(III) gebeuren
potentiometrisch en/of polarografisch.

6.1.1. De potentiometrische bepaling van zwavelzuur

Om deze meting te optimaliseren werd een automatische Mettier DL25 titrator aangekocht.
We gebruiken een gecombineerde glas + standaard Ag/AgCl-elektrode van het type DG 111-
SC.

De te meten monsters worden in een beker van polypropyleen gebracht, aangelengd met water
en getitreerd met een NaOH-base (titrisol, Merck) van 0,1 mol.dm" .

Gezien deze base gebruikt wordt om een sterk zuur te titreren, werden geen speciale
voorzorgsmaatregelen genomen om carbonaatvorming te voorkomen. Wel worden basen
vervangen als ze meer dan 6 weken oud zijn.

6.1.2. De potentiometrische bepaling van ijzer(II)

Opnieuw wordt gebruik gemaakt van de Mettier DL25 titrator, nu uitgerust met een
gecombineerde Pt + standaard Ag/AgCl-elektrode van het type DM 140.

De te meten monsters worden in een beker van polypropyleen gebracht, aangelengd met 1
mol.dm"3 zwavelzuur en getitreerd met een 0,1 mol.dm"3 cerium(IV)sulfaat oplossing
(gecertificeerd, Merck).

Indien ijzer bepaald moet worden in mengsels van metaalionen, is een potentiometrische
methode minder gunstig. Potentiometrische bepalingen van metaalionen gebeuren hetzij door
complexatie (meestal met EDTA) of door oxidatie/reductie. De bepaling van één bepaald
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metaalion in een mengsel is slechts in beperkte mate mogelijk, omdat verschillende
metaalionen meestal gelijktijdig (in één buffergebied) gecomplexeerd, gereduceerd of
geoxideerd worden.

In dit geval leent zich de polarografische of voltammetrische bepaling beter.

6.1.3. Polarografische/Voltammetrische bepalingen

De polarografische bepaling van mengsels van Ni(II), Cr(III), CrO4
2\ Fe(III), Fe(II) en Ce(IV)

werd bestudeerd door Sebastien Poirier, tijdens een stage aan het SCK van februari tot juni
1996.

De resultaten van deze studie werden neergeschreven in een stageverslag.

Voor het EED-onderzoek zijn wij geïnteresseerd in de bepaling van mengsels van Fe(II),
Ni(II), Cr(III) en Ce(III).

De bepaling van Ce(III) kan niet polarografisch op een hangende kwikdruppel gebeuren, noch
via oxidatie (E°(Ce(IV)/Ce(III) = 1,44 V, te hoog voor kwik), noch via reductie
(E°(Ce(III)/Ce(O)) = -2,48 V, te laag voor de protonreductiepiek, zelfs in alkalisch milieu).
Cr(III) wordt bepaald in een azijnzure buffer (pH = 5), waarin 0,1 mol. dm"3 EDTA aanwezig
is.

Fe(II) kan gemeten worden in een oplossing van 0,5 mol.dm"3 citraationen, 0,1 mol. dm"3

KOHen 1 mol.dm"3NH3.

Ni(II) kan in hetzelfde milieu gemeten worden, door 0,01 mol.dm" dimethylglyoxime toe te
voegen.

Verdere specificaties zijn opgenomen in het stageverslag.

6.2. Volume

Het totaal volume van de anoliet- en katholietoplossingen is in de labo-opstellingen beperkt
door de grootte van
verwarmingsmantels.
door de grootte van de reactiekolven die gebruikt werden (500 cm ) en de bijbehorende

We zullen het EED-proces beter kunnen optimaliseren als we de volumeveranderingen tijdens
een EED-proef kunnen bepalen.

Tijdens de eerste EED-proeven die we uitgevoerd hebben, is op gezette tijden de concentratie
aan zwavelzuur in het katholiet en het anoliet gemeten. Toch zijn deze resultaten niet
voldoende om daadwerkelijk te kunnen meten hoeveel zwavelzuur er uit de gecontamineerde
oplossingen geëxtraheerd is omdat niet alleen de concentratie, maar ook het volume van de
anoliet- en katholietoplossingen tijdens de proef veranderen.

De volumes van de anoliet- en de katholietoplossingen veranderen tijdens het experiment
door:
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• de verplaatsing van water van de verdunde naar de meer geconcentreerde
zwavelzuuroplossing: osmose;

• de verplaatsing van water, voor een anionisch membraan, in de richting van de anionen:
elektro-osmose;

• de omzetting van water in zuurstofgas en waterstofgas, door elektrolyse;

• de verplaatsing van zwavelzuur, wat de bedoeling is van het proces;

• de migratie van gehydrateerd sulfaat door het membraan;

• het verlies van water door verdamping;

• de veranderingen in de dichtheid van de oplossingen tijdens het proces;

• eventuele veranderingen in het drukverschil over het membraan tijdens het proces;

We hebben besloten het volume van het anoliet tijdens een EED-proef te bepalen via een
tracertechniek. Een geschikte tracer mag niet reageren tijdens het proces, noch mag hij in
staat zijn het anoliet op een andere manier dan via monstername te verlaten. In dat geval zal
elke verandering in zijn concentratie een maat zijn voor de verandering in volume van het
anoliet.

De gekozen tracer, Cd2+, kan op een eenvoudige manier via AAS bepaald worden.

Cd + kan in het anoliet niet geoxideerd worden, en men kan door de concentratie laag genoeg
te kiezen, garanderen dat de aanwezigheid van deze tracer het EED-proces niet zal
beïnvloeden.

Wij hebben gebruik gemaakt van een AAS PE3030 van Perkin Elmer. Voor optimale
bepaling gebruikt men een oxiderende lucht-acetyleen vlam, en een Cadmium EDL lamp
(Electrodeless Discharge Lamp). Er wordt gemeten bij een golflengte van 228,8 nm, met een
slit van 0,7 nm. De gevoeligheid voor deze meting is 1,5 mg.dm"3, de detectielimiet is 0,001
mg.dm"3 en het signaal verandert lineair tot 2,0 mg.dm"3. 2

In praktijk wordt nu als volgt tewerk gegaan.

• Voor de start van de EED wordt een gekend aantal millimol (in de eerste serie
volumebepalingen is gewerkt met 40 cm3 8,896.10"3 mol.dm"3) Cd2+ aan de
anolietoplossing toegevoegd. De monsters worden automatisch genomen. Automatische
monstername gaat in ons systeem gepaard met een verdunning van het monster, het
volledige monster wordt overgebracht in een maatkolfje van 10 ml. Deze oplossingen
worden gebruikt om zowel zwavelzuur-, metaalion- als volumebepalingen op uit te voeren.
Om een voor de AAS-bepaling geschikte cadmium-concentratie te bekomen, wordt 1 cm3

monster 25 maal verdund in 1.10" mol.dm"3 HN03, wat resulteert in een oplossing van
ongeveer 1 mg.dm"3 Cd2+.

Met gevoeligheid wordt in AAS de concentratie van een element (in mg.dm"3) aangeduid die een signaal van
1 % absorptie geeft (0,0044 absorbantie-eenheden).
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In elk van de oplossingen wordt de cadmiumconcentratie (in mg.dm"3) bepaald door middel
van AAS. Uit deze concentraties worden de cadmiumconcentraties in het anoliet, juist na
de monstemame afgeleid.

De combinatie van het aantal milligram cadmium in de anolietoplossing, juist na het
moment van monstemame en de concentratie aan cadmium in het anoliet, geeft het volume
van de anolietoplossing:

beschouw dat:

- Ca(i) = concentratie Cd2+ in het voor AAS-meting bereide monster (in mg.dm"3),
afkomstig van de i-de monstemame;

- A = volume monsterloop, anolietkant (in cm3);

- VJi) = volume anoliet (in cm3), net na de i-de monstemame;

- Vk(i) = volume katholiet (in cm ), net na de i-de monstemame;

- amg(i) = het aantal milligram cadmium in de anolietoplossing na de i-de
monstemame;

- MF = de middelbare fout (grenzen van het 95 % betrouwbaarheidsinterval) en;

- v(i)j = de algemene voorstelling van alle variabelen na de i-de monstemame;

dan geldt:

^ ( . ) = 4 . ^ v *,_A (6J)

De onzekerheid op dit volume wordt gegeven door:

MF{V0{i)) = J l [ f ~ ] -MF(v(0,.)2 (6.2)

De volle lijnen in figuur 6 tonen het verloop van het anoliet-volume (vette lijn) en het fouten-
interval (fijne lijnen) dat op deze manier bekomen is, tijdens een EED van zwavelzuur, bij I =
1 A, gebruik makend van de labo-opstelling, bij 50 °C, met 0,1 mol.dm" H2SO4 als
beginoplossing in het anoliet en 1,0 mol.dm" H2SO4 als beginoplossing voor het katholiet,
met het AMH-membraan.

Merk op dat het in feite wel mogelijk is de volumes in elk van de deeloplossingen uit de
begingegevens (totaal volume en totaal aantal millimol zwavelzuur), in combinatie met de
concentratiegegevens af te leiden. De zwavelzuurconcentraties zijn laag genoeg zodat de
oplossingen als ideaal kunnen beschouwd worden. Alleen is een goede bepaling op deze
manier enkel mogelijk als de concentraties met onrealistisch hoge nauwkeurigheid gekend
zijn, terwijl dit bij de volumebepalingen met behulp van een tracer niet nodig is.

Om dit te illustreren hebben we gebruik gemaakt van de experimentele gegevens van
diezelfde EED-run met het AMH-membraan.
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Beschouw diezelfde symboliek als in de voorgaande afleiding, behalve:

- Ca(i) = concentratie H2SO4 in het anoliet (in mol.dm"3), net na de i-de monstername;

- Ck (i) = concentratie H2SO4 in het katholiet (in mol.dm"3), net na de i-de
monstername en;

- mmol = totaal aantal millimol H2SO4;

dan geldt voor alle ï.

of

en

v=va(i)+vk(o
mmol = Va(i).Ca(i) + Vk(i).Ck(i)

V.Ck(i)-mmol
a W " Q(/)-Ca(O

(6.3)
(6.4)

(6.5)

(6.6)

500

450 ..
'berekend zonder tracer-data.

"berekend met tracer-data \

800 1000

Figuur 6: anolietvolume tijdens de EED van zwavelzuur, bij 50 °C, I = IA, in de
pilootopstelling, met het AMH-membraan, twee berekeningswijzen

In de berekening van deze volumes en bijhorende middelbare fouten zijn een aantal fouten
geschat:

MF (V) = 1 % V, mogelijke verliezen van volume door verdamping worden niet in rekening
gebracht, MF (Ca(i)) = 1 % CJi), MF (Ck(i)) = 1 % Ck(i), MF {mmol) = 1 % mmol.
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De anolietvolumes die op deze manier bekomen worden, zijn in figuur 6 afgebeeld in
stippellijn, de fijne stippellijnen boven en onder stellen de grenzen van het fouteninterval
voor. Mathematisch is de fout op het volume oneindig als C„(i) = Ck(i).

Merk op dat de foutenvlaggen voor beide berekeningswijzen steeds geheel of gedeeltelijk
overlappen, en dat in het centrale gedeelte van de grafiek de tweede methode duidelijk
onbruikbaar is.

7. ELEKTRODEN

7.1. Keuze van elektrode - materiaal

De EED-labo-opstellingen zijn voorzien van Pt-elektroden.

Pt is het meest geschikte kathodemateriaal, omdat de overspanningen voor waterstofreductie
op deze elektrode zo laag zijn (zie verder). Hoewel de overpotentialen van geplatineerd
platina beduidend lager zijn dan deze van gewoon platina, is tot nu toe om praktische redenen
enkel met gewoon Pt gewerkt.

Als anodemateriaal is Pt minder geschikt, omdat de overspanningen voor wateroxidatie
redelijk hoog zijn, wat resulteert in een hogere celspanning en daarmee gepaard gaande een
hogere energiekost. Omdat tijdens de EED van zwavelzuur de concentratie aan zwavelzuur
aan de anodekant steeds toeneemt, zijn wij echter verplicht een anodemateriaal te nemen dat
tegen het oxiderend vermogen van zwavelzuur bestand is. Dit vernauwt onze keuze van
anodemateriaal.

Wij hebben een Pt-folie van gemiddeld 0,05 mm dikte en van geschikte grootte uitgesneden
en aangebracht tegen een elektrode van roestvrij staal. Hierbij moet voorkomen worden dat
de celoplossing tussen de Pt-folie en de stalen elektrode terechtkomt. Dit is vooral van belang
voor de anode, gezien anodes uit roestvrij staal niet tegen zwavelzuur bestand zijn. De
lekdichtheid tussen de oplossing en de stalen elektrode wordt bewerkstelligd door een dubbele
ring van zachte PTFE (totale dikte vóór sluiten van de cel: 1 mm). Om foutieve interpretaties
van de gegevens te voorkomen wordt de roestvrij stalen elektrode aan de anodekant geregeld
nagekeken.

Ook de elektroden die wij gebruiken voor de meting van de membraanspanning zijn van Pt.
Twee stukjes Pt-draad van 0,5 mm diameter en ongeveer 5 cm lang werden door de
ingangsopening van de beide halfcellen, zo dicht mogelijk bij het membraan, in de cel
ingebracht.

In de toekomst zou het meten van elektrodepotentialen van pas kunnen komen.
Mogelijkheden als het inbouwen van Luggin-capillairen of het gebruiken van naaldvormige
micro-elektroden zullen in overweging genomen worden.

De elektroden voor de piloot- en de full-scale-EED-opstelling zullen, om te hoge kosten te
vermijden, waarschijnlijk bestaan uit Ti met Pt-coating. De specificaties voor deze elektroden
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moeten, in samenspraak met ICI, verder uitgezocht worden. Goed gecoate Pt op Ti-
elektroden met een coating van slechts 30 g Pt .m"2 (of 1,4 ^m), hebben volgens gegevens uit
de literatuur een gemiddelde levensduur van 2 jaar als gemiddeld met
zwavelzuurconcentraties van 25 % en stroomdichtheden van 0,4 A.cm"2 gewerkt wordt.|92FB1

7.2. De elektroden: een aantal theoretische aspecten

Bij de keuze van een optimale kathode, moet vooral rekening gehouden worden met de
problemen die een eventuele afzetting van metaalionen op de kathode kunnen veroorzaken. In
de eerste plaats zal een dergelijke afzetting een verdikken van de elektrode tot gevolg hebben,
waardoor een filterpress-type van elektrolyseur langzaam kan verstopt geraken, of waardoor,
in het geval van dentrietvorming, het membraan kan doorboord worden. Vervolgens moet
men eveneens rekening houden met een coprecipitatie van 60Co op de elektrode, waardoor de
elektrode gecontamineerd zal worden. Afzetting van metalen op de kathode zal de aard van
deze elektrode veranderen, wat de verschillende overpotentialen op deze elektrode zal
beïnvloeden.

Een aantal theoretische aspecten:

• omdat de reductie van protonen door elektronen-transfer gelimiteerd wordt, kunnen wij de
overpotentiaal voor deze reductie niet verlagen door roeren. Dit is wel mogelijk door de
stroomdichtheid en/of de temperatuur aan te passen;|80BF1

• de meeste problemen kunnen vermeden worden door een kathode te nemen die zo laag
mogelijke overpotentialen voor deze reactie heeft. Daarom biedt (geplatineerd) Pt de beste
mogelijkheden, vanwege zijn lage overspanningen ten opzichte van protonreductie in een
(zwavel)zuur milieu. Ter illustratie is in figuur 7 de overpotentiaal op gewoon en
geplatineerd Pt, in 1 mol.dm"3 zwavelzuur, in functie van de stroomdichtheid
weergegeven;|331CT|

• ideaal zou zijn dat de stroom alleen gebruikt wordt voor de reductie en oxidatie van water.
Vooral moet erop toegezien worden dat er zich geen metalen op de kathode afzetten.

De te voorkomen reductiereacties zijn:

1 M2+ + 2e' -> Ni E° = -0,26V
gezien de gekozen maximumconcentratie aan Ni + in oplossing = 0,020 mol.dm"3, een
temperatuur van 80 °C, en een gelijkstellen van de activiteitscoëfficiënt aan 1, levert de
Nernstvergelijking de evenwichtspotentiaal: Eeq = -0,32V

2 Cr2+ + 2e' -> Cr E° = -0,557 V
gezien de gekozen maximumconcentratie aan Cr2+ in oplossing = 0,052 mol.dm"3, een
temperatuur van 80 °C, en een gelijkstellen van de activiteitscoëfficiënt aan 1, levert de
Nernstvergelijking de evenwichtspotentiaal: Eeq = -0,602 V

3 Fe2+ + 2e~ -> Fe £° = -0,409 V
gezien de gekozen maximumconcentratie aan Fe2+ in oplossing = 0,199 mol.dm"3, een
temperatuur van 80 °C, en een gelijkstellen van de activiteitscoëfficiënt aan 1, levert de
Nernstvergelijking de evenwichtspotentiaal: Ecq = -0,433 V
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Figuur 7: waterstof-overpotentialen, bij 25 °C, op gewoon en
geplatineerd Pt, in 1 mol.dm"3 H2SO4

Duidelijk is dat vooral nikkel kans maakt afgezet te worden op de kathode. Na 99 %
recuperatie van zwavelzuur zal de evenwichtspotentiaal voor protonreductie, bij 80 °C, -120
mV bedragen. Dit houdt in dat het verschil tussen deze potentiaal en de evenwichtspotentiaal
voor nikkelreductie op dat moment slechts 200 mV is. Als stelregel geldt dat een bepaalde
reductiereactie op zichzelf voorkomt, zolang de potentiaal voor deze reductie 200 mV hoger is
dan deze van alle mogelijke zijreacties. Omdat uit figuur 7 blijkt dat overpotentialen voor
waterstofreductie op gewone Pt niet te verwaarlozen zijn, is een diepgaandere studie van deze
overpotentialen zeker verantwoord (merk op dat de critical tables enkel overpotentialen bij 1
mol.dm"3 zwavelzuur bevatten). Omdat ook de nikkelreductie overpotentialen vertoont, zal
het al dan niet afzetten van nikkel op de kathode gekoppeld zijn aan het al dan niet groter zijn
van de overpotentialen voor protonreductie in vergelijking met deze voor nikkelreductie. Het
is alleszins erg duidelijk dat vele problemen kunnen vermeden worden door geplatineerd Pt
als kathode te gebruiken. Praktisch gezien kan dit echter problemen opleveren, gezien Pt-
zwart (geplatineerd Pt) weinig duurzaam is.

Overpotentialen voor metaalafzetting worden in de meeste tekstboeken over elektrochemie
behandeld.180BF1

In het kort:

beschouwen wij deze reacties als reversibel (= Nernstiaans) dan moet een concentratie-
overpotentiaal (r|conc) in beschouwing genomen worden:

rjconc = E- Eeq = RT/nF In ((iri)/i,) (6.1)

waarbij ij de limietstroom (stroom waarbij een maximale reactiesnelheid bekomen wordt,
plateau in de polarisatiecurve E vs i).

it = nFADo C*o / ö0 (6.2)

Hierbij werden de E° waarden voor 25 °C gebruikt.
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Met A het opperylak van de elektrode, D o de diffusiecoëfficiënt van het oxidant (in ons geval
Ni2+, Cr2+ oi
diffusielaag.
Ni2+, Cr2+ of Fe2+), C*o de concentratie van dit oxidant in de bulk en 5 0 de dikte van de

Deze vergelijking kan in de exponentiële vorm omgezet worden. De eerste term van de
Taylor-reeks expansie levert (geldt dus voor niet te grote afwijkingen van de
evenwichtspotentiaal):

= -RTi/nFi, (6.3)

Omdat de overpotentialen voor deze reducties zo groot mogelijk zouden moeten zijn, willen
we een zo klein mogelijke limietstroom. Dit kan, volgens vergelijking 6.2 door de dikte van
de diffusielaag zo groot mogelijk te maken of door de buikconcentraties zo laag mogelijk te
houden. De ongewenste reductiereacties kunnen dus bemoeilijkt worden door de debieten in
het systeem te verlagen en de vloeistof richting membraan en niet richting elektrode te
forceren (m.a.w. laminair in plaats van turbulent werken) of door de concentratie aan
ongewenste oxidans te verlagen. Merk wel op dat het veranderen van de hoeveelheid
convectie in de oplossing ook een effect heeft op de overpotentialen van protonreductie.

• Andere methoden om afzetting op de elektroden te voorkomen:
elektrode voor effectieve afzetting behoeden (door het aantal reactiesites te verminderen of
ze verder uit elkaar te plaatsen).

7.3. Besluiten

Een aantal besluiten, zowel wat betreft de aard van de elektroden als een aantal proces-
condities kunnen na deze elektrode-studie getrokken worden:

• zowel de anode als de kathode moeten uit Pt bestaan. Pt-coating op dragers als Ti zullen
waarschijnlijk voldoen. Pt-black is niet opportuun, omdat mag verwacht worden dat deze
coating niet stabiel genoeg is;

• indien debieten zodanig kunnen verlaagd worden dat laminair kan gewerkt worden, zal dit
voor de elektrode-processen voordelig zijn. Deze conditie is echter, gezien de aard van de
opstelling, waarschijnlijk niet haalbaar.

De afzetting van nikkel op de kathode moet nog bestudeerd worden (zie punt 10).
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8. MEMBRAAN

8.1. Anionische membranen: algemeen

Een anionisch membraan is een polymeer dat op zijn oppervlak gefixeerde positief geladen
groepen bevat (bv. een tertiaire ammoniumgroep). Het membraan is elektrisch neutraal, maar
de tegenionen van deze vaste groepen zijn niet chemisch gebonden (enkel via een ionaire
binding, die in water een redelijke beweeglijkheid van deze ionen garandeert). In het ideale
geval zou ladingstransport enkel gerealiseerd mogen worden door deze tegenionen die onder
invloed van een externe kracht (het elektrisch veld (vb. EED) of een drukverschil (vb. ultrafil-
tratie)) het membraan kunnen verlaten. In het membraan kunnen ze op een eenvoudige ma-
nier vervangen worden door nieuwe tegenionen die aangetrokken worden door de vaste posi-
tieve groepen aan de rand van het membraan en eveneens door de externe invloed van elek-
trisch veld of druk.

Omdat nu aan het oppervlak van het membraan positieve groepen gefixeerd zijn, kunnen
anionen wél en kationen niet met het elektrisch veld mee, door het membraan. Men zegt dat
de kationen tegengehouden worden door een potentiaalbarrière: de Donnan potentiaal.|91M|

Toch blijken de meeste anionische membranen één bepaald kation, tegen de Donnan poten-
tiaal in, door te laten: het proton.

8.2. Mogelijke membranen

Tot nu toe zijn de literatuurgegevens over EED vooral toegespitst op de beschrijving van het
proces ter hoogte van het membraan. Aan de hand van een literatuurstudie kon een beperkte
lijst van geschikte membranen opgesteld worden, via contacten met membraanfabrikanten
werd deze lijst van mogelijk geschikte membranen uitgebreid.

Op deze manier is het aantal mogelijke kandidaten teruggebracht tot 7, namelijk:

Morgane, Solvay SA: (AW), AW-5, AW-6 (en ARA) l94PT'92RP'9IPB>93Rpl

Asahi Glass: AAV selemion '93G'91PB1

Tokuyama: ACM Neosepta-membraan, AMH Neosepta-membraan '92BH'93G'BrT1

Voor elk van deze membranen is met de producent of de vertegenwoordiger contact opgeno-
men. Van elk van deze membranen hebben we een staal bekomen, dat groot genoeg is om een
aantal runs met de EED-opstelling op laboschaal mogelijk te maken.

• Het ARA-membraan is enkel een prototype membraan, intens besproken in de literatuur,
maar niet commercieel verkrijgbaar.

• Het AW-membraan is een voorloper van het AW-5- en het AW-6-membraan.

• Het AW-5- en AW-6-membraan zijn ons voorgesteld door de firma Solvay. Zij stelden dat
het voor onze toepassing, bij deze relatief lage zuurconcentraties, beter zou zijn de keuze
van het membraan niet louter op basis van de selectiviteit, maar vooral op basis van het
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gunstig polarisatiegedrag van een membraan te baseren. Het AW-5- en het AW-6-
membraan zijn relatief nieuwe membranen, waarvan de duurzaamheid nog niet bewezen is.

• Het ACM-membraan is een membraan speciaal gemaakt voor de EED van sterke zuren, in
die zin dat het zeer specifiek is voor anionen en de doorgang van protonen blokkeert. Het
is echter mechanisch erg kwetsbaar en dus voor onze toepassing onbruikbaar. Het is als
vergelijkingsmateriaal gebruikt, om ons toe te laten te quantificiëren hoeveel wij aan pro-
ces-efficiëntie verliezen door een niet typisch proton-blokkerend membraan te gebruiken.

• Het AMH-membraan is ons aangeraden door de Tokuyama Corp. vanwege zijn hoge me-
chanische en chemische weerstand. Het is bestand tegen sterkere oxidantia. Het zijn
vooral deze eigenschappen, die het membraan tot een zeer waarschijnlijke kandidaat ma-
ken. Toch moet nagekeken worden of het niet specifiek proton-blokkerend zijn van het
membraan, het gebruik ervan in onze toepassing onmogelijk zou maken.

8.3. Algemene parameters

Tabel 2 bevat een aantal algemene parameters van de membranen: de dikte van de met 0,5
mol.dm"3 verzadigde membranen, de mechanische weerstand en de chemische bestendigheid.
De bestendigheid tegen zwavelzuur is getest door de membranen 24 uur in 1 mol.dm"3 H2SO4

bij 90 °C te plaatsen, en hun prestatie te testen in een EED-proef. De chemische bestendig-
heid tegen Ce(IV) werd getest door de membranen in contact te brengen met een 0,02
mol.dm"3 Ce(SO4)2 oplossing. Ce(SO4)2 brengt onmiddellijk schade toe aan elk van deze
membranen. De membranen vertoonden verkleuring en lekkage.

Membraan

AW5
AW6
AAV
AMH
ACM

Dikte
(mm)

0,13
0,13
0,11
0,25
0,12

Barstbe-
stendigheid
(kgf.cin2)a

-
-
-
10

1,5-3,5

Polystyreen
versteviging ?

neen
neen

ja
ja
ja

HjSO4-
bestendigheid

goed
goed
goed
goed

onvoldoende

Ce(IV)-bestendigheid

onvoldoende
onvoldoende
onvoldoende
onvoldoende
onvoldoende

Tabel 2: algemene eigenschappen membranen
11 Gemeten met een Mullen Burst Strength Device

Een belangrijke eigenschap van een membraan, die niet vermeld wordt in tabel 2, is de fou-
ling-graad, of de mate waarin de poriën van een membraan geneigd zijn te verstoppen. Indien
de membraanporiën tijdens het proces verstoppen, zal dit ten koste van de efficiëntie van het
proces gaan en uiteindelijk vervanging van het membraan noodzakelijk maken. De gevoelig-
heid van een membraan voor fouling is afhankelijk van de uitwisselingscapaciteit, de porie-
grootte en de aard van de functionele groepen aan het membraanoppervlak. Deze fouling-
graad is uitermate proces-afhankelijk en kan enkel met langlopende experimenten met vol-
doende zekerheid bepaald worden. Elektromembraanprocessen zijn gelukkig veel minder ge-
voelig voor fouling dan membraanfiltratieprocessen.

Andere membraanparameters zoals uitwisselingscapaciteit en membraanweerstand zijn niet
als dusdanig bepaald. Deze parameters beïnvloeden het elektrisch rendement van de ver-
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plaatsing van zwavelzuur en het polarisatiegedrag van het membraan tijdens de EED. Ren-
dementsbepalingen en polarisatiegedrag zijn echter vollediger bestudeerd, om meer belangrij-
ke parameters zoals membraanselectiteit en concentratiepolarisatie, die meer toepassings-
specifiek zijn, mee in rekening te brengen

Omdat het AMH-membraan sterker is dan de andere membranen (af te leiden uit de barstbe-
stendigheid, het al dan niet verstevigd zijn door een polystyreenmatrix en de membraandikte),
is de keuze van het AMH-membraan het meest voor de hand liggend, gezien vervangen
van membranen tijdens de behandeling van gecontamineerd afval hoge onderhoudskosten met
zich meebrengt. Het AMH-membraan is echter niet ontwikkeld voor EED. Dit membraan
vertoont lage anionselectiviteit bij hogere zuurconcentraties. Als de selectiviteit voor onze
toepassing eveneens laag is, zal het elektrisch rendement van de reactie sterk beïnvloed wor-
den. Ook het polarisatiegedrag van dit membraan moet in rekening gebracht worden. Indien
beduidend hogere membraanspanningen opgebouwd worden met dit membraan in vergelij-
king met de andere, zal dit de energiekosten voor de elektrolyse verhogen.

Merk op dat uit de gegevens die tot nu toe vermeld zijn, enkel kan besloten worden dat het
ACM-membraan niet geschikt is voor onze toepassing. De andere membranen, hoewel me-
chanisch minder sterk, kunnen toch gekozen worden indien blijkt dat AMH elektrisch onge-
schikt is voor onze toepassing.

Aan de hand van drie reeksen experimenten hebben we een testmethode ontwikkeld, die
ons in staat stelt de impact van het polarisatiegedrag en de selectiviteit van de membra-
nen op aankoopkosten en werkingskosten van de elektrolyseur te bepalen. Deze experi-
menten hebben betrekking op:

1 het quantificiëren van de watertransfer door het membraan, noodzakelijk om rendements-
bepalingen mogelijk te maken;

2 het bepalen van de protontransportgetallen door het membraan;

3 het bepalen van de invloed van het polarisatiegedrag van het membraan tijdens de EED-
run.

Deze experimenten zijn uitgevoerd op alle membranen van tabel 2. Omdat het ACM-
membraan speciaal ontwikkeld is voor EED-toepassingen, zijn deze testen eveneens uitge-
voerd op dit ACM-membraan. De resultaten voor dit membraan zullen als referentie gebruikt
worden.

8.4. Watertransfer

Om rendementsbepalingen mogelijk te maken, is het noodzakelijk tijdens de EED het aantal
mol verplaatst zwavelzuur te bepalen. De combinatie van de concentratie van zwavelzuur in
anoliet of katholiet en het volume van de oplossing in elk van de circuits maakt deze bepaling
mogelijk. Onder punt 6.2 werd ingegaan op deze volumebepalingen.

We kunnen volumeveranderingen beter onder controle brengen door deze te modelleren.
Voor deze modellering moeten een aantal zaken in rekening gebracht worden: tijdens de EED
verandert de zwavelzuurconcentratie om de volgende redenen:
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1 verplaatsing van zwavelzuur door elektrolyse en migratie door het membraan;

2 mogelijke flux van protonen terug naar de kathodekant;

3 volumeveranderingen t.g.v. de verplaatsing van zwavelzuur;

4 volumeveranderingen t.g.v. de verandering in de dichtheid;

5 volumevermindering door elektrolyse van water;

6 verplaatsing van water dat deel uitmaakt van de hydratatiegraad van sulfaat en proton;

7 elektro-osmose;

8 osmose;

9 mogelijke effecten ten gevolge van een drukverschil aan weerskanten van het membraan;

10 volumeverandering t.g.v. de verdamping van water tijdens het experiment;

11 volumevermindering door monstername.

8.4.1. Afleiden van een experimentele waarde voor water-transfer uit volumebepalingen

Enkel de eerste twee punten uit de opsomming van de vorige paragraaf beïnvloeden het ren-
dement van de EED, alle verdere punten beïnvloeden enkel de concentraties via de verande-
ring van het volume. Vooraleer volumeveranderingen gemodelleerd worden, worden de ex-
perimentele volumegegevens verwerkt, zodat deze eerste 2 effecten geëlimineerd worden.

Overgang van volumegegevens en concentratiegegevens naar aantal mol verplaatst water, kan
gebeuren via een aantal correlatietabellen tussen dichtheid en concentratie van zwavelzuur.
Tabel D-263 in de CRC-index geeft de dichtheid bij 20 °C in functie van de molariteit van
zwavelzuur, tabel 3-101 in de Perry geeft de dichtheid bij 0 °C tot 100 °C in functie van het
massa% zwavelzuur 186CRC'84P|.

Men kan het aantal gram water in het anoliet bepalen uitgaande van de voor elk monster i ge-
meten molariteit zwavelzuur (= M(i)) en het volume (= V(i)) van het anoliet, gebruik makend
van de uit de tabellen afgeleide bijhorende dichtheid van de zwavelzuuroplossing p(i):

#g(H2O) (i) = (pO) - 0,09808 . M(i)) . V(i) (8.1)

Het aantal mol verplaatst water, AnH2O(i) vanaf het begin van het experiment tot aan elke
monstername (i) is:

AnH2O (i) = (#g H2O(0) - Ug H2O(i))/18 (8.2)

Meer gebruikelijk echter is de flux van water te bekijken:

> (8.3,

waarbij nH2O = het aantal mol water in het anoliet, S = het oppervlak van het membraan (in
cm ) en t = de tijd (in s).

Dit is af te leiden door de experimentele nH2O-gegevens uit te zetten in functie van de tijd en
de curve af te leiden gebruik makend van de methode van Savitzky-Golay.'64SG>72ST|
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8.4.2. Model voor het watertransfer

De meest gangbare modellen voor watertransfer maken gebruik van de Nernst-Planck verge-
lijking (enkel mogelijk voor eenvoudige gevallen) of, meer populair, van de principes van ir-
reversibele thermodynamica.

Een eerste afleiding van het model voor J(H2O) wordt hieronder weergegeven. Het model kan
getoetst, verfijnd en verbeterd worden gebruik makend van deze experimentele J(H2O)-
waarden en andere experimentele grootheden zoals het aantal mol zwavelzuur, de totale cel-
spanning, de membraanspanning, het debiet, het drukverschil over het membraan, de stroom-
dichtheid en de temperatuur, en een aantal afgeleide grootheden zoals de dichtheid van zwa-
velzuur (als functie van de experimentele concentratie) en de viscositeit (idem). Voor deze
afleiding werd diezelfde lijn aangehouden als Audinos, in zijn artikel over de watertransfer
tijdens een elektrodialyse. In dit artikel bespreekt hij een model voor watertransport dat re-
kening houdt met de verplaatsing van het zout van diluaat naar concentraat, de veranderingen
in de dichtheid van de concentraatoplossing, de verplaatsing door het membraan van hydraat-
water, osmose, elektro-osmose en drukverschillen over de membraanparen.'86A'83A|

Alle effecten uit de bovenstaande lijst worden in het model verwerkt.

• Verdwijnen van water door elektrolyse
Deze bijdrage aan J(H2O) ten gevolge van elektrolyse is op elk moment van de EED-curve
te berekenen uitgaande van de tijd en de totale stroomsterkte. Het water verdwijnt aan de
anodekant.

(8.4)
r

waarbij i = de stroomdichtheid (A.crn") en F = de constante van Faraday.

Verplaatsing van water dat deel uitmaakt van de hydratatielaag van sulfaat
Deze flux is rechtevenredig met de sulfaatflux door het membraan, waarbij essentieel het
hydratatiegetal h de evenredigheidsconstante is:

, T , r u t{HSO;).i ]. t { S O ] ) . i , t ( H ) . i , o „

waarbij t(SO4
2) = transportgetal voor sulfaationen, t(HSO4~) = transportgetal voor water-

stofsulfaat, t(H+) = transportgetal voor protonen.

In de bovenstaande betrekking wordt ervan uitgegaan dat transport van HSO4" zowel als
SO4 voor deze membranen mogelijk is. Voor het AAV- en ARA-membraan is aange-
toond dat bij lagere pH-waarden (pH < 1,3) migratie van sulfaat geheel of gedeeltelijk ge-
beurde in de HSO4 -vorm. In de EED's voor onze toepassing zullen dus gemengde sulfaat-
fluxen voorkomen. Merk op dat het voorkomen van HSO4"-fluxen door het membraan de
protonlek van het membraan ogenschijnlijk zal verminderen.

• Elektro-osmose, osmose en drukverschillen
Elektro-osmotische fluxen ontstaan als geladen deeltjes bewegen in poriën die groter zijn
dan de Gouy-Chapman dubbellaag en zijn het gevolg van een potentiaalverschil over het
membraan. Osmotische fluxen zijn het gevolg van concentratieverschillen over het
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membraan. Zowel elektro-osmose als osmose wordt tegengewerkt door een opbouwend
drukverschil (hydrodynamisch, of ten gevolge van concentratieveranderingen, die gekop-
peld zijn aan veranderingen in dichtheid en viscositeit van de oplossing).

In irreversibele thermodynamica worden deze fluxen gekoppeld aan de potentiaalgradiën-
ten en de drukgradiënten. Indien enkel de grenswaarden gekend zijn, worden deze gradiën-
ten benaderd door de potentiaal- en drukverschillen:

Jeoo = LrA<t> + La.R.T.Alna + Lp.Ap (8.6)

waarbij A<j) = het potentiaalverschil, R.T.Alna het chemisch potentiaalverschil, Ap = het
drukverschil over het membraan.

De afleiding vereist dat er tijdens een EED bij constante temperatuur gewerkt wordt. Bij
variërende temperatuur wordt eveneens een temperatuursgradiënt of een temperatuursver-
schil in de vorm van een term aan vergelijking 8.6 toegevoegd. Het potentiaalverschil,
chemisch potentiaalverschil en drukverschil over het membraan zijn experimenteel te me-
ten.2 Het verband tussen Ap, het debiet, de viscositeit en de dichtheid, levert ons de kans
deze gemeten of af te leiden grootheden in het model in te brengen.

• Volumeverandering t.g.v. de verdamping van water tijdens het experiment
Door de inbouw van een koude trap kan dit volumeverschil gemeten worden, door efficiënt
te koelen kan deze volumeverandering vermeden worden.

• Volumeverandering door monstername
Hiervoor moet op een andere manier gecorrigeerd worden bij experimenten met manuele
monstername en experimenten met automatische monstername. De correcties gebeuren in
de experimentele waarden voor J(H2O).

Het totale model, in zijn eerste vorm, is dus:
J(H2O) = JeI+JHydr+Jeoo

met J„, =2.—
F

t(HSQ-).i t(SO2
4~).i t(H+).i

J L.,J — n,. r n-,. + n,.
hyd | _, 2 p 3 p,

Jeoo=L^.A(/> + La.R.T.Alna+ Lp.Ap

Modelleren is mogelijk zodra men experimenteel toegang heeft tot het drukverschil over het
membraan, de concentratieverschillen, de membraanspanning en de transportgetallen door het
membraan van proton, waterstofsulfaat en sulfaat. Deze modellering is vooral van belang
voor het uiteindelijk gekozen membraan en vereist een groter aantal EED-experimenten dan
deze uitgevoerd om een verantwoorde membraankeuze mogelijk te maken. Waterverplaatsing
modelleren moet ons de mogelijkheid geven rendementen op full-scale te bepalen uitgaande
van concentraties alleen. Dit is een noodzakelijkheid, gezien op full-scale geen tracers aan de
anolietvloeistof kunnen toegevoegd worden.

2 Het potentiaalverschil over het membraan is slechts bij benadering bepaalbaar, zie punt 8.6.1.
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8.4.3. Experimenten

In de reeks experimenten die hier gerapporteerd worden, zijn de anolietvolumes bepaald om
rendementsbepalingen mogelijk te maken.

Figuur 8 toont het verloop van het anolietvolume als een functie van tijd, in EED-runs bij
50 °C, I = IA, gebruik makend van de labo-opstelling en vertrekkend van 1 mol.dm"3 H2SO4

in het katholiet en 0,1 mol.dm"3 in het anoliet, (a) voor het AW6-membraan, (b) het AW5-
membraan, (c) het AA V-membraan, (d) het AMH-membraan en (e) het ACM-membraan.

Statistisch gezien kan men voor elk van deze membranen, met uitzondering van het ACM-
membraan, een lineair verloop van het anolietvolume in functie van de tijd, niet verwerpen,
gezien alle foutenvlaggen met de best passende rechte overlappen.

8.5. Protonlekken

De selectiviteit van deze membranen in onze toepassing is lager dan in electromembraan-
technieken voor de verplaatsing van zouten, omdat het protontransport door anionische mem-
branen niet te vermijden is, terwijl quasi aan alle andere kationen wel selectief doorgang belet
wordt.

Waarom heeft een klassiek anionisch membraan een protonlek ?

De meeste auteurs geven een korte maar krachtige verklaring: alle anionische membranen
hebben in zekere mate een protonlek, omdat protonen in water een zeer hoge mobiliteit heb-
ben en elk anionisch membraan water bevat.' 4GB'86CD'91PB1 Een anionisch membraan is een
polymeer membraan dat in zijn interstitiële ruimten het oplosmiddel kan bevatten waarin het
is ondergedompeld. Water is omwille van zijn klein volume een zeer goede bezetter. Hierbij
komt dat een hogere dichtheid aan gefixeerde ladingen aan het oppervlak van het anionisch
membraan dit membraan een meer uitgesproken hydrofiel karakter geeft. Het membraan zal
een hogere zwelling vertonen, waardoor zowel de migratie als de diffusie van protonen gun-
stig beïnvloed wordt.

De membranen die in de literatuur als typische EED-membranen naar voren worden gescho-
ven, verschillen van de ionselectieve membranen die in elektrodialyse (ED) gebruikt worden,
in die zin dat zij een minimale protonlek vertonen. Deze verminderde protonlek wordt beko-
men (1) door de hoeveelheid gefixeerde ionen te verlagen, maar dit heeft het negatieve gevolg

\RRCC Hacm

dat de Donnan potentiaal verlaagd wordt; ' (2) door het membraan meer te crosslin-
ken en daardoor zwelling te minimaliseren; hierdoor verlagen de uitwisselsnelheden door het
membraan maar ook de elektrische weerstand van het membraan|88CG|, of (3) door de aard van
de gefixeerde ionen aan te passen. Met uitzondering van het ARA-membraan, werd de aard
van de gefixeerde ionen echter zorgvuldig geheim gehouden.

We hebben de mate van protondoorlaatbaarheid voor onze toepassing, voor elk van de mem-
branen uit tabel 2 gekwantificeerd door de protontransportgetallen tijdens een aantal EED's te
bepalen. In de volgende paragrafen wordt ingegaan op de methode die wij voor deze bepalin-
gen gebruikt hebben en de bepaling van de transportgetallen voor elk van de membranen. De-
ze resultaten worden eveneens vergeleken met gegevens uit de literatuur.
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8.5.1. Experimenteel bepalen van protonlekken

Protonlekken worden quantitatief vertaald in protonfluxen of in transportgetallen. Het ver-
band tussen beide wordt gegeven door:

waarbij t( = het transportgetal voor ion i (dimensieloos), zs = het equivalentgetal voor ion i,
(dimensieloos), Jf = de flux door het membraan 2 1

Faraday (Cmol1), j = stroomdichtheid (A.cm"2).

q
(dimensieloos), Jf = de flux door het membraan van ion i (mol.cm"2.s"1), F = de constante van

1 2

Er zijn drie courante methoden in EED om transportgetallen door het membraan te bepalen:

1 via de bepaling van de zwavelzuurconcentratie in anoliet en katholiet, tijdens een EED-run,
dus: verschillende concentraties in anoliet en katholiet, bepaalde stroomdichtheid;

2 via radiotracertechnieken, zelfde concentratie in anoliet en katholiet, bij een bepaalde
stroomdichtheid;

3 via de membraanspanning bij nulstroom, met een verschillende concentratie aan ionen in
anoliet en katholiet.

Wegens niet ideaal gedrag van de ionen in oplossing en wegens het benaderen van nodige pa-
rameters, kunnen deze transportgetallen van elkaar verschillen. De meeste transportgetallen
die met een van deze methoden bepaald worden, worden in de literatuur schijnbare transport-
getallen genoemd. Wij opteren voor de bepaling via methode 1.

Methode 1 |87R|

Als we een EED van zwavelzuur uitvoeren, zonder metaalionen in de katholietoplossing in te
brengen, zijn er slechts drie ionen die zich door het membraan kunnen verplaatsen, nl. het
proton, het waterstofsulfaation en het sulfaation. In dit geval geldt:

of

j
F

J H* J HSOt
+ 2. J

so;-
(8.9)

Elk van deze fluxen is te beschouwen als het verschil tussen de flux van katholiet naar anoliet
en deze van anoliet naar katholiet. Normaal gezien verwacht men door een anionisch mem-
braan geen doorgang van kationen, tenzij van het proton, en dit voornamelijk onder invloed
van het elektrisch veld. Dit heeft tot gevolg dat protonfluxen een negatieve waarde zullen
aannemen. Indien men de benadering doorvoert dat een flux van waterstofsulfaat te beschou-
wen is als een gezamenlijke flux van protonen en sulfaationen, is vergelijking 8.9 te herleiden
tot:

F
J. + 2. J

soï
(8.10)

In deze benadering wordt de originele protonflux minder negatief, door de bijdrage van de
waterstofsulfaationen. Het gebruik van deze nieuwe protonflux, in vergelijking met andere
protonfluxen moet wel met enige voorzichtigheid gebeuren.
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Deze nieuwe protonflux is echter de enige waartoe we experimenteel toegang hebben. Door
de concentratie aan zwavelzuur op verschillende tijdstippen tijdens een EED, in het anoliet te
bepalen en deze gegevens te combineren met de gegevens over het anolietvolume (zie punt
8.4.) bekomt men het aantal mol verplaatst zwavelzuur. Dit gegeven is te vertalen in:

•V d(amolH2SO4)

Waarbij S = het membraanoppervlak (cm ), amolH2SO4 = het aantal mol zwavelzuur in het
anoliet en t = de tijd.

Praktisch is dit te bekomen door het aantal mol zwavelzuur in het anoliet uit te zetten ten op-
zichte van de tijd en via de methode van Savitzky-Golay de eerste afgeleide naar de tijd te be-
rekenen.

Vergelijking 8.11 in combinatie met vergelijking 8.10 resulteert in de protonflux.

De transportgetallen die uit vergelijking 8.10 volgen zijn eveneens te beschouwen als combi-
naties van de werkelijke transportgetallen voor proton, waterstofsulfaat en sulfaat, en worden
om een duidelijk onderscheid te maken, in het vervolg van deze tekst schijnbare transportge-
tallen genoemd.

Methode 2'9 4 P T |

Een alternatieve manier om schijnbare transportgetallen voor totaal waterstof (H+ en HSO4")
en totaal sulfaat (HSO4" en SO4

2") te bepalen, is via radiotracertechnieken. Men kan op deze
manier transfertgetallen bepalen, terwijl de concentratie aan zwavelzuur in het anoliet en het
katholiet gelijk zijn. Schijnbare transportgetallen worden afgeleid uit een combinatie van
twee experimenteel bepaalde sulfaatfluxen: (1) deze van het anoliet naar het katholiet, beko-
men door te vertrekken van een 35S gelabelde zwavelzuuroplossing in het anoliet, en het ver-
anderende 35S gehalte te meten in het katholiet en (2) deze van het katholiet naar het anoliet,
door omgekeerd tewerk te gaan. Het schijnbaar transportgetal volgt dan uit:

waarbij tsulf = het schijnbaar transportgetal voor sulfaat, J _» = de sulfaatflux van katholiet naar
anoliet, J<_ = de sulfaatflux van anoliet naar katholiet.

Methode 3 '8 6 C D '9 1 P B '9 3 G '

Uiteindelijk is het eveneens mogelijk de transportgetallen door het membraan af te leiden uit
de membraanpotentiaal bij nulstroom. Deze membraanpotentiaal is het potentiaalverschil tus-
sen de eerste halfcel met de eerste concentratie aan zwavelzuur en de tweede halfcel met de
tweede concentratie aan zwavelzuur. De methode maakt gebruik van de Teorell-Meyer-
Sievers theorie, waarin de diffusie membraanpotentiaal wordt uitgedrukt in functie van de
transportgetallen van diffunderende ionen. Deze transportgetallen worden in de literatuur
eveneens schijnbare transportgetallen genoemd.

UT ( „ \

(8.13)
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waarbij a] = de activiteit van zwavelzuur in de eerste halfcel, en a2 = de activiteit van zwavel-
zuur in de tweede halfcel.

Merk op dat het op deze manier wél mogelijk is het transportgetal voor protonen, waterstof-
sulfaationen en sulfaationen te onderscheiden. Bij deze methode is het nodig de activiteits-
coëfficiënten van de ionen in oplossing te kennen, hetgeen in deze omstandigheden quasi on-
mogelijk is.

8.5.2. Experimenteel: protonfluxen door AW5, AW6, AAV, AMH en ACM

Voor elk van de membranen hebben we een EED uitgevoerd bij IA, 50 °C, een beginanoliet-
oplossing van 0,1 mol.dm"3 H2SO4 en een beginkatholietoplossing van 1,0 mol.dm'3 H2SO4 in
de labo-opstelling. Elk van deze EED's is stopgezet nadat meer dan 90 % van het zwavelzuur
verplaatst werd. De volumebepalingen van deze experimenten zijn reeds in de vorige para-
graaf besproken. Figuren 9a-e tonen het verloop van de anoliet- en katholietconcentratie te-
zamen met de totaalspanning over de cel, in functie van de tijd, voor elk van deze EED's.

Op manier 1 van de vorige paragraaf worden de zwavelzuurconcentraties in het anoliet, het
begin aantal millimol zwavelzuur in het anoliet en de anolietvolumes gebruikt om de proton-
fluxen tijdens het experiment te berekenen.

Vooraleer de data uit figuur 9 gebruikt werden, werden de effecten van de monstername ver-
werkt door middel van een tijdscorrectie (zie paragraaf 5.4.5.).

Het verloop van het verplaatst aantal mol zwavelzuur ten opzichte van deze gecorrigeerde tijd
(in seconden) is quasi lineair. Correlatiecoëfficiënten voor deze curve zijn gegeven in tabel 3.
Dit houdt in dat protonfluxen en schijnbare protontransportgetallen, zoals ze gedefinieerd
werden in vergelijkingen (8.10.) en (8.11.) constant zijn in het doorlopen concentratiegebied
(1,0 mol.dm"3 tot 0,1 mol.dm" H2SO4). De sulfaatfluxen, protonfluxen, schijnbare sulfaat-
transportgetallen en schijnbare protontransportgetallen, berekend volgens methode 1 uit para-
graaf 8.5.1., zijn eveneens gegeven in tabel 3.

Membraan
Lineariteit (r1)
Flux sulfaat (.107)
Flux proton (.107)
t(sulf)
t(H+)

AW6
0,9977

-5,87 ± 0,06
3,1 ±0.1

0,793 ± 0,008
0,207 ± 0,009

AWS
0,9982

-5,94 ± 0.06
2,9 ± 0,1

0,802 ± 0,008
0,198 ±0,008

AAV
0,9994

-6,23 ± 0,04
2,35 + 0,07

0,842 ± 0,005
0,158± 0,005

AMH
0,9971

-6,62 ± 0,08
1,6 ±0,2

0,89 ±0,01
0,11 ±0,01

ACM
0,9966

-8,2 ±0,1
-1,5 ±0,3
1,10 ±0,01

-0,10 ±0,02

Tabel 3: fluxen en schijnbare transportgetallen proton en sulfaat, bij i = 0,14 A.cm , voor
H2SO4-concentraties in het katholiet van 0,1 mol.dm"3 en 1,0 mol.dm"3
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Alle geteste membranen vertonen lage schijnbare protontransportgetallen in het beschouwde
concentratiegebied voor zwavelzuur. Het negatieve schijnbare transportgetal voor proton-
transport door het ACM-membraan toont aan dat het gedeelte van de sulfaationen dat per
tijdseenheid in de vorm van waterstofsulfaat door het ACM-membraan migreert groter is dan
het aantal protonen dat door het membraan terug naar het katholiet lekt. Dit resulteert in een
nettoflux van waterstof naar het anoliet in plaats van naar het katholiet. Dit transport van wa-
terstofsulfaat door het membraan moet voor elk membraan in rekening gebracht worden. De
schijnbare protontransportgetallen door elk van de membranen ontstaan steeds door een com-
binatie van een protonflux naar het katholiet in combinatie met een waterstofsulfaatflux naar
het anoliet. Protonlekken kunnen dus groter zijn dan deze schijnbare transportgetallen doen
vermoeden. Wij kunnen echter aan de hand van onze gegevens het onderscheid tussen deze
twee fluxen niet maken. Verder moet opgemerkt worden dat de bruikbaarheid van het mem-
braan voor onze toepassing net zo goed toeneemt door het verlagen van zuivere protonfluxen
door het membraan als door het migreren van HSO4" in plaats van SO4

2" door het membraan.
Merk op dat het schijnbare transportgetal voor H+ voor het AMH-membraan lager is dan voor
het AA V-membraan, terwijl het laatste en niet het eerste speciaal ontwikkeld is voor EED.

8.5.3. Literatuurgegevens: protonlekken van het ARA-, het ACM- en het AAV-
membraan

Gebruik makend van radiotracertechnieken bepaalden Gavach en medewerkers de schijnbare
transportgetallen voor sulfaationen voor het ACM- het AAV- en het ARA-membraan. Het
schijnbaar transportgetal voor protonen door deze membranen tH = 1 - tsulf, bij een stroom-
dichtheid van 0,1 A.cm"2, in functie van de anolietconcentratie, is uit figuur 10 afleidbaar.' '
Dit houdt in dat deze onderzoekers diezelfde beperking aan hun resultaten koppelen als wij:
transportgetallen van waterstofsulfaationen zijn niet apart beschikbaar, protontransportgetal-
len worden overschat.

Figuur 10 toont duidelijk dat zowel bij hogere anolietconcentraties het ACM-membraan niet
beter functioneert dan het ARA- of het AAV-membraan, terwijl dit in het concentratiegebied
dat ons interesseert (tussen 0 en 1 mol.dm" H2SO4) wel het geval is. Het aantal experimentele
punten in dit gebied is echter te klein om hier duidelijk conclusies uit te trekken.

De resultaten van Gavach en medewerkers zijn qualitatief volledig in overeenstemming te
brengen met onze resultaten. De waarde van de transportgetallen zelf verschillen omdat beide
bepalingen bij verschillende temperaturen gebeurd zijn: de transportgetallen uit figuur 10 zijn
deze bij 25 °C, terwijl onze experimenten bij 50 °C uitgevoerd zijn. Het verband tussen de
schijnbare transportgetallen en de temperatuur is te herleiden tot de afhankelijkheid van de
temperatuur van de diffusiecoëfficiënten voor protonen en sulfaationen door het membraan
[8OBF, vgi .ï.is en 2.3.17] g £ n dergelijke gUnstige beïnvloeding van de temperatuur op de selectivi-
teit van de membranen is te herleiden tot een kleinere stijging van de diffusiecoëfficiënt van
het proton door het membraan in vergelijking met de stijging van de diffusiecoëfficiënt van
het sulfaation, of het waterstofsulfaation door het membraan in functie van de temperatuur.

Gebruik makend van Raman-spectroscopie en radiotracertechnieken kunnen Gavach en me-
dewerkers aantonen dat sulfaationen inderdaad in de vorm van waterstofsulfaat door het
ARA-membraan migreren, waardoor een beweging van waterstofionen (gebonden aan de sul-
faationen) tegen het elektrisch veld in wordt bewerkstelligd.191™'93RP'93TL'92GPG|. Dit houdt in
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dat protontransportgetallen zoals ze door ons en door Gavach bepaald zijn inderdaad over-
schat zijn. Deze groep researchers heeft eveneens aangetoond dat vanaf pH = 1,3 en hoger het
sulfaation (SO4

2") de enige vorm van sulfaten in het ARA-membraan is. |89CG|
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Figuur 10: schijnbaar transportgetal sulfaat, t.o.v. sulfaatconcentratie in het
anoliet en het katholiet (i = 0,1 A.cm"2)

8.6. De membraanspanning

Een tweede belangrijke parameter voor een goed anionisch membraan is de membraanspan-
ning die tijdens de EED wordt opgebouwd. Elke elektrolysecel die uitgerust wordt met
een membraan, zal ter hoogte van dit membraan een substantiële potentiaalval vertonen. Deze
beïnvloedt rechtstreeks het totaal vermogen dat in deze opstelling nodig is om deze EED te
realiseren. Membranen die tijdens de EED lage potentiaalvallen vertonen, zullen dus de wer-
kingskosten van deze EED verlagen.

8.6.1. Experimenteel bepalen van membraanpotentiaal en membraan polarisatie ge-
drag

De potentiaalval over de cel wordt rechtstreeks gemeten door een voltmeter. De potentiaalval
over de cel tijdens de EED's bij 50 °C en 0,14 A.cm" is afgebeeld in figuur 9.

Minder eenvoudig is het om de potentiaalval over het membraan te meten. We hebben het
meten van deze potentiaalval zoveel mogelijk benaderd door de spanning te meten tussen
twee platina draden die zo dicht mogelijk in de buurt van de beide zijden van het membraan
gebracht zijn. Op deze manier is het mogelijk de potentiaalval in de oplossingen en de poten-
tialen over de anode en de kathode van de cel zoveel mogelijk te elimineren, maar deze po-
tentiaalval is NIET de membraanspanning die in de meeste theoretische modellen gebruikt
wordt. In feite gaat het op dat moment over een combinatie van potentiaalvallen: (1) de rest
van de potentiaalval in de katholiet-bulk (omdat de platina draad niet tot tegen het membraan
kan gebracht worden, (2) de potentiaalval over de diffuse dubbellaag aan katholietkant, (3) de
potentiaalval over de gefixeerde ionaire groepen aan het membraanoppervlak aan de katho-
lietkant, (4) de potentiaalval over de membraanfase, (5) de potentiaalval over de gefixeerde
ionaire groepen aan het membraanoppervlak aan de anolietkant, (6) de potentiaalval over de
diffuse dubbellaag aan anolietkant, (7) de rest van de potentiaalval in de bulk van het anoliet.

SC/ss/97-07, BLG-744 37 juni 1997



Sommige bronnen beschouwen enkel effecten (3) tot (5) als behorende tot de potentiaalval
over het membraan, andere bronnen voegen hier effecten (2) en (6) aan toe, maar experimen-
teel heeft men enkel toegang tot het geheel.

Voor elk membraan werd een serie polarisatiecurven opgenomen, bij 80 °C en 50 °C, gebruik
makend van de labo-opstelling. Daartoe werden anoliet- en katholietcircuits gevuld met 500
cm3 oplossingen van concentraties die op 5 verschillende tijdstippen tijdens de normale EED's
van zwavelzuur gehaald zullen worden. De experimentele concentraties voor het AW6-
membraan zijn opgegeven in tabel 4. Voor elk van deze membranen werd een analoge set
polarisatiecurven opgenomen, met een tolerantie van 5 %. Vervolgens werd aan het systeem
een stroomsterkte van 0,2 A opgelegd (dit komt overeen met een stroomdichtheid van 0,029
A.cm"1). Na 2 minuten werden totaalspanning en membraanspanning opgetekend en werd de
stroomsterkte verhoogd met 0,2 A, tot op deze manier een stroomsterkte van 2 A gehaald
werd. Vervolgens hebben we stroomsterkte opnieuw, met een interval van 0,2 A doen afne-
men tot 0 A. De twee minuten interval tussen de instelling van de stroomsterkte en het afle-
zen van de spanningen is noodzakelijk om een evenwicht te bekomen. Hogere wachttijden
zullen concentraties door middel van elektro elektrodialyse beïnvloeden. Bij een aantal con-
centraties was het niet mogelijk met de gebruikte stroombron 2 A te halen, omdat de maxima-
le output-spanning van de bron overschreden werd.

Een typische set van polarisatiecurven, deze voor het AMH-membraan bij 50 °C, zijn afge-
beeld in figuur 11.

Aan de hand van deze polarisatiecurven kunnen we het verloop van de totale celspanning tij-
dens de EED's voor de cel van de labo-opstelling, voor elke stroomdichtheid tussen 0 en 0,2
A.cm" schetsen.

Opmerking 1: chronologisch gezien zijn deze polarisatiecurven opgesteld vooraleer de serie
EED's voor elk membraan gestart werd. Deze curven hebben ons in staat gesteld de stroom-
dichtheid voor deze EED's verantwoord te kiezen. Zij kunnen op deze manier fungeren voor
elk toekomstig experiment, inclusief deze in de pilootopstelling. Dit is een gevolg van het
ontwerp van de laboschaal elektrolyseur. Omdat de afstand tussen de electroden en het mem-
braan in deze laatste substantieel groter is dan in de pilootopstelling, heeft men een grotere
potentiaalval in de oplossing.

Opmerking 2: deze polarisatiecurven tonen duidelijk aan dat bij 0,2 A.cm"2 de limietstroom-
sterkte voor deze membranen nog niet gehaald werd.
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(mol.dm"3)

0,20 ± 0,01
0,59 ± 0,01

1,019 ±0,002
1,01 ±0,01
l,50±0,01

1,940 ±0,009
0,22 ± 0,02
0,62 ± 0,02

1,021 ±0,006
1,004 ±0,008
1,49 ±0,02
1,94 ±0,01

Cone. H2SO4 Katholiet (moï.dnf3)

1,940 ±0,009
l,50±0,01
1,01 ±0,01

1,019 ±0,002
0,59 ± 0,01
0,20 ± 0,01
1,94 ±0,01
1,49 ±0,02

1,004 ±0,008
1,021 ±0,006
0,62 ± 0,02
0,22 ± 0,02

Temperatuur (°C)

50
50
50
50
50
50
80
80
80
80
80
80

Tabel 4: H2SO4 -concentraties in anoliet en katholiet tijdens de polarisatie-
curven van AW6

-C(An) = 0.2N
QAn)=l.lN

-Bh-C(An) = 0.60N
-*-C(An)=1.6N

-X-qAh)=l . lN"
-O-C(An) = 2.0N

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2
Stroomsterkte (A)

Figuur 11: polarisatiecurven AMH-membraan, opgenomen van hoge naar lage stroomsterkte, bij
50 °C

8.6.2. Rangschikking in de membranen, op basis van polarisatiegedrag

Door de potentiaalval over de cel tijdens de 5 EED's bij 50 °C en 0,14 A.cm"2 te evalueren in
functie van de concentratie aan zwavelzuur kan men de effecten van protondoorlaatbaarheid
buiten beschouwing laten.

Het polarisatiegedrag tijdens deze EED's kan in één getal samengevat worden door middel
van het oplossen van vergelijking 8.14. Vanzelfsprekend is dit eveneens mogelijk vanuit de
polarisatiecurven zelf, maar het kleine aantal punten bemoeilijkt het numeriek oplossen van
deze vergelijking.
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PG= JAEdC (8.14)
c=c\

met AE het potentiaalverschil over de cel, C de concentratie aan zwavelzuur in het anoliet, Cl
= 0,1 mol.dm"3 zwavelzuur en C2 = 1,0 mol.dm"3 zwavelzuur.

De resultaten voor deze PG's zijn gegeven in tabel 5.

8.7. Rangschikkingen in de membranen op basis van verbruikte energie,
transportgetallen en polarisatiegedrag

Gavach stelde: "Hoge uitwisselingscapaciteiten geven lage weerstanden, met hieraan gekop-
peld lage membraanspanningen, maar hoge protonlekken".|88CG1 Maar welk van deze effecten
neemt voor deze 5 membranen in onze toepassing de bovenhand ?

Om hierop een antwoord te kunnen geven is het noodzakelijk de invloed van de membraan-
spanning en de protonlek van elk membraan op een realistische manier te combineren.

De meest voor de hand liggende combinatie om deze effecten ten opzichte van elkaar te we-
gen, is de totale energie, nodig voor deze EED's, te berekenen tot een gemeenschappelijk
eindpunt, vb. 90 % recuperatie van het zwavelzuur oorspronkelijk aanwezig in het katholiet
(zie vergelijking 8.15). De resultaten van deze berekening zijn eveneens opgenomen in tabel
5.

/90%

En = (8.15)
(0%

met AE het potentiaalverschil over de cel (V), I = de totale stroomsterkte (IA), t 0 % is de
begintijd, t 90 % is de tijd bij 90 % verplaatsing zwavelzuur (s).

Tabel 5 toont een verschillende volgorde in de membranen, uitgaande van polarisatiegedrag
en van schijnbare transportgetallen. Opvallend is dat de transportgetallen een grotere onder-
linge spreiding vertonen. Merk eveneens op dat de volgorde in de membranen op basis van
het verbruik exact dezelfde is als deze gebaseerd op de grootte van het protonlek. Hieruit kan
men besluiten dat, zelfs voor deze toepassing, waarbij enkel met relatief lage
(zwavel)zuurconcentraties gewerkt wordt, het gebruik van membranen met lage protonlekken
verantwoord is.

Membraan

AW6
AW5
AAV
AMH
ACM

Polarisatie (PG)
(mV.equiv.dm~)

12,32
12,23
12,05
13,00
12,06

Rang
n°

4
3
1
5
2

t(H+)

0,207 ± 0,009
0,198 ±0,008
0,158± 0,005
0,11 ±0,01
-0,10 + 0,02

Rang
n°

5
4
3
2
1

Energie nodig voor
90 % EED

(103J)
695
688
670
673
482

Rang
n°

5
4
3
2
1

Tabel 5: rangschikkingen in de membranen, gebaseerd op polarisatiegedrag, transportgetal en de energie
nodig voor 90 % recuperatie
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8.8. Selectie van het meest geschikte membraan, via een combinatie van
watertransfer-, polarisatie- en selectiviteitsgegevens

De selectie van het voor ons doel meest geschikte membraan gebeurt op basis van de bereke-
ningen van het energieverbruik zoals ze zijn voorgesteld in paragraaf 8.7 en een schatting van
de investeringskosten voor de elektrolyseur.

Opnieuw wordt gebruik gemaakt van de EED's uit figuur 9, uitgevoerd bij 50 °C en stroom-
dichtheid van 0,14 A.cm"2. Deze metingen werden naar full-scale geëxtrapoleerd, waarbij
volgende veronderstellingen gemaakt worden:

1 in full-scale worden diezelfde spanningen opgebouwd als in de labo-opstelling;

2 de verschillen in hydrodynamica zijn verwaarloosbaar;

3 effecten als membraan-fouling zijn verwaarloosbaar.

Elk van deze bovenstaande veronderstellingen is slechts gedeeltelijk van toepassing: effecten
1 en 2 zijn grotendeels afhankelijk van het cel-design, effect 3 is cumulatiefin de tijd. Echte
extrapolaties zijn pas mogelijk uitgaande van experimenten die in de piloot-opstelling uitge-
voerd werden, omdat cel-design in pilootschaal en full-scale identiek zijn.

Omdat elk membraan in diezelfde omstandigheden getest is, zijn veronderstellingen 1 tot 3
voor een vergelijking tussen membranen echter wel verantwoord.

De opbouw van de membraanspanning heeft voornamelijk invloed op de werkingskosten van
een EED-run, terwijl de selectiviteit van het membraan (grootte van het protontransportgetal)
zowel de investerings- als de werkingskosten beïnvloedt. De investerings- en werkingskosten
die membraan-afhankelijk zijn, hebben rechtstreeks betrekking op de aankoop- en werkings-
kosten van de elektrolyseur, namelijk: de vereiste grootte van de elektroden en de elektrolyse-
kosten.

8.8.1. Beginvoorwaarden voor full-scale

Het EED-proces zal gebruikt worden in combinatie met het cerium-zwavelzuurproces, zoals
het in de inleiding beschreven werd.

Omstandigheden van het cerium-zwavelzuurproces:

• totale massa te verwerken gecontamineerd metaal: 914 000 kg;

• totaal te behandelen oppervlak: 27 000 m ;

• te behandelen oppervlak per batch: 100 m ;

• gemiddelde dikte te verwijderen oppervlaktelaag: 20 urn;

• volume gecontamineerd zwavelzuur per batch: l m ;

• gemiddelde samenstelling van de batch: 11,5 kg Fe3+; 1,3 kg Ni2+; 2,8 kg Cr(VI) en 14,2
kg Ce +. De zwavelzuurconcentratie is 1,0 mol.dm" ;

• maximale duur van de behandeling van 1 batch: 5 werkdagen;

SC/ss/97-07, BLG-744 41 juni 1997



• deze getallen zijn aan het EED-systeem opgelegd, omdat de behandeling van de zwavel-
zuuroplossing na de decontaminatie van de metalen stukken komt, en omdat opstapeling
van zwavelzuuroplossingen vermeden moet worden.

Gevolgen voor het EED-proces:

• totaal aantal batches: 270;

• toegelaten duur per batch: maximaal 8 uur per batch, 3 dagen effectieve elektrolysetijd;

• noodzakelijke duurzaamheid van de materialen: 5 760 uur elektrolysetijd, minstens 32 400
uur contacttijd met de vloeistof.

8.8.2. Aankoopkosten van de elektrolyseur in functie van het membraan

Tijdens het EED-proces wordt een optimale constante stroomdichtheid aangeraden. Deze
stroomsterkte wordt voornamelijk gedicteerd door de totale elektrolysetijd, maar eveneens
door het rendement van de elektrolysereactie. Gezien het rendement een functie is van het
gekozen membraan, heeft men een rechtstreeks verband tussen de vereiste stroomsterkte en
het membraan. Bij constante stroomsterkte worden stroomdichtheden gevarieerd door het
elektrodeoppervlak te variëren. De grootte van het elektrodeoppervlak is de hoofdfactor voor
de prijs van de elektrolyseur; er bestaat dus een rechtstreeks verband tussen de eigenschappen
van het membraan en de kost van de elektrolyseur.

De resultaten van de 5 EED's uit figuur 9 werden gebruikt om de noodzakelijke grootte van
het oppervlak van de anode en daaraan gekoppeld de kost van de elektrolyseur te schatten.
Een manier om het elektrisch rendement te koppelen aan de stroomsterkte, is de stroomsterkte
te bepalen die werkelijk nodig zal zijn om een verplaatsing van een gekende hoeveelheid
zwavelzuur op een vastgestelde tijd te realiseren. Deze kan uit de experimentele waarden af-
geleid worden gebruik makend van vergelijking 8.16.

A * 7 (
M00%

waarbij tl00 0/o = de theoretische tijd nodig voor de elektrolyse op laboschaal, bij 100 %
stroomefficiëntie, tlab = de experimentele tijd nodig voor deze elektrolyse, Ith = de theoretische
stroomsterkte voor de verplaatsing in batch bij 100 % stroomefficiëntie en Ieff = de werkelijke
stroomsterkte nodig voor de verplaatsing in batch op full-scale

Voor elk van de membranen is de verhouding tussen tjab en t100 % te bepalen uitgaande van de
experimenten uit figuur 9.

In elk van deze experimenten is t100 % = 0,9 . amolH+i Kath .F / (3600.1) = 14,47 uur met amolH+

kath = het aantal mol protonen in het katholiet in het begin van de EED, F = de constante van
Faraday en I = de stroomsterkte. t]ab is de tijd (in uur) effectief nodig om 90 % van het begin
aantal millimol zwavelzuur in het katholiet te verplaatsen.

Als Ieff staat voor de stroomsterkte nodig om in full-scale de verplaatsing van 1620 equivalen-
ten zwavelzuur (= 90 % van het aantal mol zwavelzuur in de katholietoplossing) op een perio-
de van 24 uur te realiseren, is Ith =1800 A.

De Iefrwaarden voor elk van de membranen, zijn gegeven in tabel 6.
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De combinatie van de Ieff waarden en de stroomdichtheid die in elk van de proef-EED's ge-
bruikt werd, resulteert in het elektrode-oppervlak (oppervlak van anode of kathode). Deze
zijn voor elk membraan eveneens gegeven in tabel 6.

ICI, producent voor elektrolyseurs, gaf ons een schatting van de kost van de FM21 elektroly-
seur, (beschreven in paragraaf 4.2.) per m anode-oppervlak, waarbij de elektroden bestaan uit
een laag van 2,5 urn Pt op Ti. Men kan in deze elektrolyseur gebruik maken van vlakke elek-
troden en van geperforeerde elektroden. Merk hierbij op dat het gebruik van geperforeerde
elektroden de stroomdichtheid ter hoogte van de elektroden gevoelig kan verlagen maar dat de
huidige berekeningen gebaseerd zijn op het gedrag van het membraan, waardoor de stroom-
dichtheid ter hoogte van het membraan van belang is. Daarom kan men in het bepalen van de
elektrode-oppervlakken enkel het geprojecteerde oppervlak van de elektrode gebruiken. Toch
kan het van belang zijn geperforeerde elektroden te gebruiken, om de stroomdichtheid ter
hoogte van de kathode te verlagen, zodat eventuele zijreacties (zoals de afzetting van nikkel,
zie paragraaf 7.2.) vermeden kunnen worden.

De prijs per m2 kathode (geprojecteerd oppervlak) opgegeven door ICI voor de geperforeerde
elektroden is 1,5 MBEF.|96ICI)

Uitgaande van deze prijsschatting en de schatting van het vereiste elektrode-oppervlak, kan
men de prijs voor de elektrolyseur schatten. Deze schatting is eveneens opgenomen in tabel 6.

8.8.3. Membraan en de elektrolysekosten

Uitgaande van de berekening van de verbruikte energie voor de EED's in laboschaal in tabel 5
en de verhouding van de hoeveelheid verplaatst zwavelzuur in de proef op laboschaal en tij-
dens 1 full-scale batch kan men de energie voor 1 batch op full-scale berekenen (vergelijking
8.17.). Deze extrapolatie is mogelijk omdat op full-scale tijdens één batch en bij de EED's op
laboschaal diezelfde spanningsveranderingen zullen waargenomen worden, zolang bij diezelf-
de temperatuur en diezelfde stroomdichtheid gewerkt wordt. Merk op dat deze extrapolatie
niet volledig geldig is, vanwege de verschillen in cell-design tussen de elektrolyseur van de
labo-opstelling en deze van de full-scale opstelling (zie hoger).

h batch ~ ^ -t-lab (

amol!ab

waarbij Ebatch = de energie nodig voor de elektrolyse van 1 batch, E,ab = de energie nodig voor
een overeenkomstige elektrolyse op laboschaal (zelfde % zwavelzuur verplaatst, in zelfde
omstandigheden), amolbatch = het beoogde te verplaatsen aantal mol zwavelzuur in batch,
amollab = het overeenkomstige verplaatste aantal mol zwavelzuur op laboschaal.

Het aantal mol te verplaatsen zwavelzuur per batch op full-scale, indien 90 % van het begin
aantal mol zwavelzuur in het katholiet moet verplaatst worden = amolbatch = 810 mol.

Het aantal mol te verplaatsen om 90 % verplaatsing te realiseren op laboschaal is voor de
EED's uit figuur 9 = amol)ab = 0,270 mol.

De totale energie verbruikt voor de elektrische verplaatsing van zwavelzuur is 270 maal gro-
ter, omdat verwacht wordt dat 270 batches nodig zullen zijn voor de volledige verwerking van
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gecontamineerd metaal van het SCK. De totale elektrolysekosten uit tabel 6 zijn gebaseerd op
een schatting voor de energiekost van 3 BEF per kWh.

De gegevens in tabel 6 bevatten drie beduidende cijfers, omdat deze vereist zijn om de mi-
nieme verschillen tussen de membranen te kunnen tonen. Dit aantal beduidende cijfers mag
zeker niet geïnterpreteerd worden als een aanduiding voor de juistheid van deze schatting.
Merk op dat dit deel van de kosten slechts een klein deel van de totale investerings- en we-
ringskosten van het full-scale elektrolyseapparaat is. Deze kosten zijn op te vatten als een
instrument om de vergelijking van de membranen mogelijk te maken, en zijn NIET be-
doeld als een schatting voor de totaalkost van het full-scale EED-apparaat.

Membraan
W(A)
Membraanoppervlak (m)
Kost elektrolyseur (kBEF)
Elektrisch rendem. (%)*
EbatchOO'j)

E to,(10"j)
Kost elektrolyse (kBEF)
Totaal (kBEF)

AW6
2240
1,57
2350

80
2,08
5,63
467
2860

AW5
2230
1,56
2340

81
2,06
5,57
462
2800

AAV
2160
1,51
2270

83
2,01
5,42
449
2720

AMH
2070
1,45
2170

87
2,02
5,45
453
2630

ACM
1590
1,11
1680
113
1,45
3,91
324
1990

Tabel 6: schatting van de kosten verbonden aan de elektrolysereactie in functie van het membraan
* Totaal elektrisch rendement, gebaseerd op 2 Faraday voor de verplaatsing van 1 mol H2SO4

Op basis van tabel 6 kan men geen van de 5 membranen uitsluiten. Merk op dat dit een zeer
positief resultaat is in het licht van de opmerkingen omtrent membraankeuze die gegeven
werden onder paragraaf 8.3. Daar werd opgemerkt dat de keuze van het AMH-membraan af-
hankelijk zou zijn van zijn prestaties op elektrochemisch vlak, omdat dit membraan veruit het
sterkst en meest chemisch bestendige van de 5 mogelijke membranen is. Omdat het AMH-
membraan geen specifiek protonblokkerend membraan is, vreesden we dat de rendementen bij
het gebruik van dit membraan te laag zouden zijn om een efficiënte verplaatsing van zwavel-
zuur mogelijk te maken. De resultaten uit tabel 6 bewijzen het tegendeel: bij de relatief lage
zuurconcentraties waarbij voor onze toepassing gewerkt wordt, is de elektrochemische wer-
king van het AMH-membraan zeker vergelijkbaar met deze van de andere membranen. Zoals
verwacht presteert het ACM-membraan het best op elektrochemisch vlak. Wij moeten dit
membraan echter uitsluiten omdat de mechanische en chemische bestendigheid van dit mem-
braan onvoldoende is (zie tabel 2).

8.9. Besluiten

Voor onze toepassing is het AMH-membraan het meest geschikte membraan uit de lijst voor-
gestelde membranen.

Deze studie resulteerde in een korte, volledige test voor de selectie van membranen voor onze
toepassing. Dit kan van belang zijn, omdat het membraanaanbod enorm varieert: membranen
die vandaag nog courant gebruikt en verkocht worden, kunnen morgen compleet vervangen
zijn door een verder geavanceerd product.
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Deze studie leverde ook extra informatie:

• de limietstroomdichtheid voor het gekozen membraan is hoger dan 0,2 A.cm , EED's kun-
nen, vanuit het membraanstandpunt, veilig uitgevoerd worden bij stroomdichtheden tot 0,2
A.cm" . Merk hierbij op dat 0,5 A.cm" voor de meeste membranen het absolute maximum
is, omdat tijdens de runs het membraan opwarmt, en bij hogere stroomdichtheden de poly-
meermatrix van het membraan aangetast wordt.'97M1 Rekening houdend met de nodige
veiligheidsmarge mag men stellen dat 0,2 A.cm"2 de ideale stroomdichtheid voor dit proces
zal zijn;

• de recuperatie van 90 % van het zwavelzuur uit de gecontamineerde oplossing is perfect
haalbaar;

• elektrische rendementen zijn verrassend hoog: meer dan 80 % voor de recuperatie van
90 % zwavelzuur (zie tabel 6).

9. HET PROCES

De voorgaande paragraaf leverde reeds een aantal procesgegevens. Deze zijn samengevat on-
der punt 8.9.

Een aantal andere experimenten, sommige speciaal uitgevoerd met het gekozen AMH-
membraan, kunnen reeds gebruikt worden voor verdere procesoptimalisatie.

Deze experimenten zijn:

1 test van het gedrag van de oplossing bij de vooraf gestelde concentratielimieten;

2 test van de invloed van de temperatuur op het rendement van de EED;

3 test van de invloed van de stroomsterkte op het rendement van de EED.

9.1. Testen concentratielimieten

9.1.1. Concentratielimieten worden opgelegd door het cerium-zwavelzuurproces

Het EED-proces volgt op het cerium-zwavelzuurproces. Daarom zijn de concentraties aan
metaalionen in de begin-anolietoplossing bepaald door dit cerium-zwavelzuurproces. Ideaal
is dat de eindconcentraties aan Ce +, Fe +, Cr(VI) en Ni + voor het cerium-zwavelzuurproces
geen problemen opleveren voor EED.

Eerder werd opgemerkt dat geen van de geteste membranen bestand zijn tegen Ce4+. Het is
relatief eenvoudig alle Ce + uit de eindoplossing van het cerium-zwavelzuurproces te elimine-
ren, door de elektrolytische recuperatie van Ce + voortijdig stop te zetten. De resterende Ce4+

wordt hierdoor automatisch opgebruikt voor de verdere oxidatie van het gecontamineerd me-
taal.
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Een tweede probleem duikt echter op bij het verbinden van het cerium-zwavelzuurproces en
het EED-proces: Cr(VI), aangemaakt bij de oxidatie van gecontamineerd roestvrij staal, in het
ceriumsulfaatproces, is in oplossing in de vorm van CrO4

2", of Cr2O7
2\19ILM| Deze anionen

worden duidelijk niet tegengehouden door een anionisch membraan. Daarom zouden deze uit
oplossing moeten gehaald worden vóór de start van het EED-proces. Ook dit kan best nog
gebeuren in het cerium-zwavelzuurproces, en is eenvoudig haalbaar door Cr(IV) te reduceren
in de elektrolyseur gebruikt voor de elektrolytische regeneratie van Ce +.

De reductie van de oplossing na het ceriumproces werd reeds éénmaal bestudeerd door Maciej
Sobieszczyk. Het verslag van zijn stage wordt op dit moment voorbereid.

9.1.2. Test van de oplosbaarheid van de metaalionen als functie van de pH

Tijdens de EED wordt zwavelzuur verwijderd uit de oplossing van metaalionen. Indien
slechts 90 % van de initiële zwavelzuuroplossing verwijderd wordt, zal de pH van deze op-
lossing slechts 1 eenheid stijgen. Daarom worden bij normale werking geen problemen ver-
wacht. Indien echter accidenteel te veel zwavelzuur verwijderd wordt, kunnen hogere pH-
waarden bereikt worden. Omdat een anionisch membraan boven zijn limietstroomdichtheid
kan fungeren als een bipolair membraan, en daarbij in staat is om water te splitsen in protonen
en hydroxylionen, kunnen theoretisch zelf pH-waarden groter dan 7 gehaald worden.|93RP|

Daarom werd de oplosbaarheid van ijzer(II)hydroxide, ijzer(III)hydroxide, nikkelhydroxide,
cerium(III)hydroxide en chroom(III)hydroxide theoretisch berekend, uitgaande van de geken-
de verhoudingen waarin deze ionen zullen voorkomen in oplossing, en in functie van de pH.
Gezien de ceriumconcentratie gekend is (0,05 mol.dm") en de verhoudingen waarin nikkel-,
chroom- en ijzerionen in oplossing zullen voorkomen, ruwweg diezelfde zal zijn als in roest-
vrij staal, konden uitgaande van de geschikte oplosbaarheidsproducten de limietconcentraties
van deze ionen in functie van de pH berekend worden. De resultaten van deze berekening zijn
uitgezet in figuur 12.

Aan de hand van een aantal oplosbaarheidstesten, vertrekkende van de sulfaatzouten van alle
metalen, hebben wij nagekeken of deze waarde experimenteel haalbaar is.

Uit deze experimenten blijkt dat, indien geen zwavelzuur in oplossing gebracht wordt, tot 50
kg.m"3 metaalionen kunnen opgelost worden. De pH van de oplossing is op dat moment lager
dan de pH waarbij theoretisch de hydroxiden een neerslag vormen.
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Limietconcentraties van metaalionen moeten nog gecorreleerd worden aan de mogelijkheid
metaalafzetting op de kathoden te voorkomen.

Figuur 12: oplosbaarheid van inox in gram metaal per liter oplos-
sing, in functie van de pH. De oplossing bevat steeds 0,05 mol.dm"3

Ce 3 \

9.2. Extra elektro elektrodialyse curven voor het AMH-membraan

Chronologisch moet men deze experimenten situeren vóór de reeks EED's die we uitvoerden
voor elk membraan. Een beschrijving van de beginwaarde van de variabelen in elk van de 6
uitgevoerde experimenten is opgenomen in tabel 7.

De experimenten zijn beëindigd op het moment dat de totaalspanning over de cel groter werd
dan 20 V. Alle experimenten die meer dan 36 uren duren, zijn niet stilgezet tijdens de nacht
(behalve de experimenten bij I = 0,1 A, deze zijn wel stilgezet tijdens de weekends). Mon-
stername gebeurde alleen overdag, maar de spanning over het membraan en de totale cel-
spanning werden continu opgetekend door de xt-schrijver.

Figuur 13 geeft de mogelijkheid deze experimenten te vergelijken. Om deze experimentele
gegevens op een gelijke basis te kunnen vergelijken, is de tijd vermenigvuldigd met de totale
stroom.
Een aantal zaken vallen in figuur 13 direct op:

1 de invloed van de stroomsterkte is quasi volledig weggewerkt door deze manier van voor-
stellen;

2 de experimenten uitgevoerd bij lagere temperaturen bereiken pas na een grotere ladings-
verplaatsing dezelfde zwavelzuurconcentratie;

3 de curve bij 80 °C en 0,7 A lijkt naar een plateau te gaan, hogere concentraties lijken
moeilijker haalbaar.
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Nr Exp

2
3
4
5
6

Beginconc. anoliet
(eq.dm3)
0.2270
0.2085
0.3474
0.3215
0.2052

Beginconc. katholiet
(eq.dm3)
2.0871
1.8772
1.9131
1.9992
1.8015

Temperatuur
(°C)
50
50
80
80
50

I
(A)
0.70
0.30
0.70
0.30
0.10

Tabel 7: EED-curven, voor het AMH-membraan, in de laboschaal-installatie

—•—50°C,0.7A

~-»- -50 o C,0.3A

80 °C, 0.7 A

—K— 80 °C, 0.3 A

600 800

aantal coulomb

1000 1200 1400

Figuur 13: verloop van de concentratie van zwavelzuur (in eq.dm') tijdens
een aantal EED's voor het AMH-membraan

Opmerking bij punt 1: het rendement voor de verplaatsing van zwavelzuur is weinig afhan-
kelijk van de stroomsterkte. Dit houdt in dat hogere stroomdichtheden, die gepaard gaan met
lagere investeringskosten (kleinere elektroden nodig) te halen zijn, zonder verlies van rende-
ment.

Opmerking bij punt 2: hogere temperaturen, hoger rendement. Verhogen van de temperatuur
heeft eveneens een gunstig effect op de totale celspanning. Verdere temperatuur-optimalisatie
is zeker nuttig. Voor verdere temperatuurseffecten: zie ook de volgende paragraaf.

Opmerking bij punt 3: hogere stroomsterkten en hogere temperaturen zijn voor ons het meest
gunstig. Deze afvlakking moet dus zeker nader onderzocht worden in extra experimenten.
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9.3. Besluiten

Een aantal besluiten moeten aan de lijst van punt 8.9. toegevoegd worden.

1 Het cerium-zwavelzuurproces en het EED-proces moeten via een aantal extra stappen aan
elkaar gelinkt worden. In deze stappen moeten zowel Ce4+ en Cr(VI) gereduceerd worden
tot respectievelijk Ce3+ en Cr3+.

2 De oplosbaarheid van de metaalionen in oplossing op het eind van het ceriumproces, na
deze extra linking-stappen, is hoog genoeg. Zelfs 100 % verplaatsing van het zwavelzuur
uit de anolietoplossing is veilig haalbaar. Wel moet erop toegezien worden dat het EED-
proces niet wordt verdergezet na 100 % verplaatsing, omdat dit de neerslag van een aantal
metaalhydroxiden tot gevolg zal hebben.

3 Verlaging van de stroomdichtheid heeft, ten opzichte van de in paragraaf 8 geteste 0,14
A.cm" , geen verhoging van het elektrisch rendement tot gevolg.

4 Verhoging van de temperatuur van 30 °C naar 80 °C heeft geen duidelijke verlaging van
het rendement tot gevolg. Dit moet echter wel nog vollediger bestudeerd worden.

10. VERDERE EXPERIMENTEN

Deze studie van het EED-proces moet nog met een aantal experimenten uitgebreid worden,
teneinde alle resultaten te leveren die nodig zijn voor de volgende stap: de engineering. Deze
experimenten zullen uitgevoerd worden in samenwerking met Serge Sauvage, stagiair van het
ISIB te Brussel. Zijn stage loopt tot 30 juli 1997. De resultaten van deze testen zullen wor-
den gerapporteerd in zijn eindwerk.

De geplande experimenten zijn:

1 test voor nikkel afzetting op de Pt-kathode, gebruik makend van een Nafion 117 kationisch
membraan in de labo-EED-opstelling, bij een stroomsterkte van I = 1,0 A. Het katholiet
zal 0,05 mol.dm"3 H2SO4 en 0,020 mol.dm"3 Ni2+ bevatten.3 De afzetting van nikkel op de
kathode zal gemeten worden via de massatoename van de kathode;

2 voor AMH: 4 volledige EED-curven voor dit membraan, voor 2 temperaturen (50 °C en
80 °C) en twee stroomdichtheden (0,14 A.cm"2 en 0,20 A.cm"2). Deze EED's zullen uitge-
voerd worden in de pilootopstelling. De omstandigheden 80 °C en 0,20 A.cm"2 zijn wer-
kelijk de absolute limiet die in de labo-opstelling haalbaar is.

Mogelijk noodzakelijke uitbreiding: indien afzetting van nikkel op de kathode geconstateerd
wordt, moet het anodisch reinigen van de kathode bestudeerd worden.

3 Nafion 117 is goed doorlaatbaar voor protonen, waardoor tijdens deze elektrolyse een constante zwavelzuur-
concentratie gedurende lange tijd kan aangehouden worden.
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11.BESLUITEN

Deze studie leverde een aantal noodzakelijke bewijzen omtrent de bruikbaarheid van de EED-
techniek voor onze toepassing.

• Het EED-proces kan gebruikt worden om zwavelzuur uit gecontamineerde oplossingen met
metaalionen te halen. Typische decontaminatie-oplossingen die bekomen worden na de-
contaminatieprocessen zoals het cerium-zwavelzuurproces bevatten tot 1 mol.dm"3 zwavel-
zuur. We hebben aangetoond dat via EED zonder problemen minstens 90 % van het zwa-
velzuur uit deze oplossingen kan gehaald worden.

• Door het EED-proces kan de totale massa aan gecontamineerd metaal van het SCK met 40
ton verlaagd worden. Dit komt overeen met 5 % van de totale hoeveelheid, of 65 % van de
hoeveelheid gecontamineerd afval indien wel gedecontamineerd wordt, maar het zwavel-
zuur niet uit oplossing gehaald wordt vóór neutralisatie van de decontaminatie-oplossing.

Verder werden ook een aantal waardevolle specifieke resultaten behaald.

• Deze studie leverde een verantwoorde keuze van elektroden: zowel de anode als de katho-
de moeten vervaardigd zijn uit platina, of uit titaan met een Pt-coating van 2 tot 3 um.

• Aan de hand van deze studie kon het meest optimale membraan voor deze toepassing ge-
kozen worden: het AMH-membraan van de Tokuyama Corporation.

• Er werd een procedure ontwikkeld die ons in staat stelt een mogelijk membraan, via één
enkele test, voor het gebruik in deze toepassing te evalueren.

• We toonden eveneens aan dat stroomdichtheden tot 0,2 A.cm" voor het proces verant-
woord zijn. Omdat dusdanig hoge stroomdichtheden kunnen gehaald worden, kan met re-
latief kleine elektroden gewerkt worden, waardoor investeringskosten gevoelig kunnen
verlaagd worden.

De studie van deze techniek zal vervolledigd worden door middel van nog een klein aantal
testen, met name de nikkelafzetting op de kathode en een klein aantal EED-runs, met het
AMH-membraan in de EED-opstelling op pilootschaal. De engineering kan op dit moment
reeds aangevat worden. De vergelijking tussen de membranen zullen gerapporteerd worden in
de vorm van een wetenschappelijk artikel en de techniek zal, in combinatie met de cerium-
ozon decontaminatietechniek nog in 1997 gepatenteerd worden.
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