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Antiscalant uit
cichorei

Drinkwaterbedrijven in Nederland hebben 
meerdere malen hun zorgen geuit over  
de afnemende kwaliteit van beschik bare 
 watervoorraden. Ook bedrijven die   
proceswater met de speci!caties van 
 drink water gebruiken, kampen met dit 
 probleem. Watervoorraden raken namelijk 
steeds meer vervuild met medicijnen, 
medicijnmetabolieten, chemische bestrij-
dingsmiddelen, zware metalen en residu 
van kunstmeststo"en (1). De meest 
gebruikte technieken zijn niet geschikt   

of te kostbaar om de vervuilde waters te 
behandelen. Cosun Biobased  Products 
(CBP) ontwikkelt biobased  oplossingen, 
waaronder carboxymethyl inuline (CMI) 
voor gebruik in detergenten, vaatwasmid-
delen en waterbehandeling als antiscalant.

Waterproductie met RO/NF
RO/NF is een kostene"ectieve en betrouw-
bare techniek die gebruik maakt van een 
semipermeabel membraan. Deze membra-
nen zijn uiterst geschikt om medicijnresten 

Omgekeerde osmose (RO) en nanofiltratie (NF) zijn beproefde 
technieken om water te zuiveren tot de gewenste kwaliteit.  
Om deze technieken probleemloos te laten functioneren  
zijn antiscalants nodig. De milieuvriendelijke antiscalant 
carboxy methyl inuline kan daarvoor worden ingezet. 

Biobased schoonmaak voor RO-membranen

en  pesticiden te verwijderen. Was de 
betrouwbaarheid van de membranen bij  
de ontwikkeling van de techniek nog een 
probleem, de laatste jaren is die fors  
verbeterd. Daarnaast zijn de productie-
kosten sterk  verlaagd. Bij gebruik van  
RO/NF zijn  scaling en  biofouling de twee 
grootste  problemen die kunnen optreden. 
Scaling is de ongewenste neerslag van 
 zouten op de membranen, die plaatsvindt 
door overschrijding van de oplosbaarheid 
van zouten die in het behandelde water 
 aanwezig zijn. Bekendste voorbeeld is de 
kalkaanslag in  de waterkoker. Bij biofouling 
ontstaat een !lm van micro-organismen op 
een membraan. 
Zowel scaling als biofouling zorgt voor  
een verminderde doorlaatbaarheid van  
het membraan. Om de scalingproblematiek 
te ondervangen, worden op ppm- niveau 
antiscalants gedoseerd, zoals fosfonaten en 
polyacrylaten. De een gebaseerd op fosfor, 
de ander op acrylaat. Beide typen antisca-
lant staan onder druk. Fosfor zou alleen 
moe   ten worden gebruikt als essen tieel 
bodem element bij de productie van voedsel.  
Acrylaten zijn niet biologisch a#reekbaar, 
waardoor ophoping in het milieu plaats-
vindt. Voor beide typen  antiscalants is   
CMI een milieuvriendelijk alternatief.

Impact verwaarloosbaar 
CMI is gebaseerd op inuline en daarmee 
hernieuwbaar. De polysaccharide inuline 
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Carboxymethal is gebaseerd op inuline, die uit de cichoreiwortel wordt gewonnen. 

wordt gewonnen uit cichoreiwortelen. De 
inuline wordt gederivatiseerd tot carboxy- 
methyl inuline, waarmee het zijn antisca-
ling eigenschappen verkrijgt. CMI houdt 
kationen als calcium in oplossing en remt 
de groei van kristallen door blokkade van 
groeirichtingen. Bovendien worden de 
gevormde kristallen gedispergeerd. CMI is 
fosfor- en stikstofvrij en bestaat uit kool-
waterstof en zuurstof. Er wordt dus geen 
inbreuk gemaakt op de slinkende fosfor-
voorraden. Bijkomend voordeel is dat CMI 
geen nutriënten bevat, waardoor het geen 
actieve bijdrage levert aan biofouling in het 
membraansysteem. Antiscalants bevatten 
vaak nog spoortjes van nutriënten die voor 
biofouling kunnen zorgen. Als het water 
van zichzelf al veel potentie hee! om 
 biofouling te vormen, zal dit nog steeds 
gebeuren. Functioneel gezien gaat een 
antiscalant dat niet tegen. De  t oxi citeit   
voor organismen als vissen, algen en  
ongewervelden is zeer laag (zie tabel 1).   
Verder is CMI biologisch a"reekbaar en 
valt het uiteen in CO2 en water. In welke 
tijd dit gebeurt, moet nog worden vast-
gelegd. Dit maakt de totale impact op het 
milieu verwaarloosbaar.

Bewezen technologie
De functionaliteit van CMI hee! zich al 
bewezen in de praktijk. De antiscalant 
wordt gebruikt bij diverse bedrijven in de 
drinkwater- en voedingsmiddelenindustrie, 
onder andere bij de grootste productie-
locatie en de grootste producent van drink-
water in Nederland, Vitens. In de voedings-
middelen industrie wordt CMI ingezet om 
water te produceren als ingrediënt voor het 
eind product. Het  product hee! certi#cerin-
gen als KIWA-ATA, NSF, Kosher, Halal en 
 indirect food-contact. Met CMI kan een 
stabiele en kostene$ec tieve bedrijfsvoering 

worden gerealiseerd. Een grote bedrijfs-
zekerheid wordt bereikt door beperking  
van ongewenste stops als gevolg van scaling 
en biofouling en door het kunnen plannen 
van onderhoud. De  OPEX, operationele 
kosten, van membraansystemen kenmerken 
zich indicatief door de gra#ek in #guur 1. 
Met gebruik van CMI wordt invloed uitge-
oefend op elke post van de operationele 
 kostenopbouw van water behandeling. 
 Biofouling resulteert in een hoger energie-
verbruik. Afwezigheid van nutriënten als 
fosfor en stikstof zorgt ervoor dat er geen 
bijdrage wordt geleverd aan biofouling en 
daarmee een verhoogd energieverbruik. 
Uitblijven van scaling en biofouling verlaagt 
ook de reinigings frequentie van de mem-
braaninstallatie. Daardoor nemen ook de 
kosten chemicaliën en arbeid af, terwijl de 

ORGANISME PARAMETER CMI, MG/L TEST

BRACHYDANIO RERIO LC50, 96H 10650 OECD 203 

DAPHNIA MAGNA EC50, 48H 6270 OECD 202 

PSEUDOKIRCHNERIELLA SUBCAPITATA EC50, 72H 3400 OECD 201 

TABEL 1: TOXICITEITSWAARDEN ONDER GEGEVEN TESTCONDITIES

levensduur van de membranen toeneemt. 
Als het waterschap daar toestemming voor 
gee!, is het daarnaast mogelijk de CMI- 
houdende waterstroom direct te lozen op 
oppervlaktewater. Met traditionele fosfor-
gebaseerde antiscalants worden P-limieten 
al snel overschreden. Deze stromen moeten 
behandeld worden door een afvalwaterzui-
vering, wat kosten met zich meebrengt. 
Implementatie van CMI bij een produc-
tielocatie van Vitens hee! een besparing 
van % 40.000 per jaar opgeleverd (2). CMI 
 verving een traditionele, P-gebaseerde 
antiscalant. De reinigings frequentie is van 
vier naar een keer per jaar gegaan en de 
eigenlijke dosering van antiscalant verlaagd. 
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