€ft&

A»*

ACTUALITEIT

VOOR 'SLECHTS' 22 CENT PER KUBIEKE METER

Ionenwisselingtoch
geschiktvoor
verwijderingnitraat uit
grondwater
DeeersteresultatenvanonderzoekdoorNuonWatertechnologieenDHVnaardetoepassingvan
ionenwisselingvoordeverwijdering vannitraat uitgrondwater, blijken uiterstpositie/tezijn.Voor
'slechts'0,10Euroofzz centperkubiekemeterkannitraatwordenverwijderd.Alsdetechniekin
deelstroomwordttoegepast,kunnendekostennogaanzienlijk lageruitvallen.Detotuu toeonderzochtetechniekenwarenveelduurder(0,20tot0,45Euro0/44t o t ^ cent)enstondendaardooreen
snelle toepassing indeweg.
Desnellestijging vande nitraatgehalten
inhetgrondwater in dejaren tachtigwas
aanleidingominNederland uitgebreid
onderzoek teverrichten naar de mogelijkheden voorverwijdering vandit nitraat.
Inmiddelsblijkt detoenamevan het nitraatgehalte in hetgrondwater meetevallen,
tenminste voordekorte termijn. Zorgen
blijven bestaanoverhet doorsijpelen van
nitraat naarhet diepere grondwater.
Inde'Herziening normen waterleidingbesluit'uit 151513 w e r d een meldingswaarde
voornitraat voorgesteld. Bijeenoverschrijdingvaneenhoeveelheid van25 mgper liter
zoudeinspecteur vande volksgezondheid

Uitvergrotingvandeharsineenionenwisselaar.

opdehoogremoeten wordengebracht.Deze
kan dan viaartsen en consultatiebureaus
aanbevelingen doen,zoalshetgebruik van
flessenwater bij het bereiden van flesvoedingvoorzuigelingen.Momenteel wordt op
eenaantal locaties inNederland permanent
meer dan 25 mg nitraat per liter grondwater
gemeten.Dewettelijke norm,50mgper
liter,wordtniet overschreden.
Nitraatverwijdering isechter duur.
Althans,dat wordt afgeleid uit uitgebreid
onderzoek doordewaterleidingbedrijven in
dejaren tachtigen negentig.In 151516werd
dat onderzoekafgesloten met eenKiwarapport, waarin demogelijke technieken
beschreven werden enverslaggedaan werd
vanenkeleproefonderzoeken. Dekostenvan
deonderzochte technieken lagen tussen44
en5151 cent per kubieke meter.

Bezwaren deels weggenomen
Eentechniekdierelatiefweinig
aandacht kreegtot nu toe,isionenwisseling.
Watwelonderzocht is,ishetCARIX-proces,
eenvormvan ionenwisseling.Detechniek
werd minder kansrijk geacht vanwegede
lageselectiviteit vandeharsen voor nitraatverwijdering, problemen met het restproduct (het regeneraat)endeafgifte vantoxischestoffen doordehars(Kiwa-ATA
ontbreekt).
Maareendeelvan diebezwarenis
weggenomen.Zobestaan sindsenkelejaren
goedenirraarselectieve harsen,waardoorde
effectiviteit van het procestoeneemt.Boven-

dien beschikt eenaantal harsen weliswaar
niet overeenKiwa-ATA,maarzijn zewel
getest en toegelaten voordeproductievan
drinkwater, bijvoorbeeld indeVerenigde
Statenen Frankrijk. Dezeharsen worden
ookalgeruime tijd toegepast inde
voedingsmiddelenindustrie enbijdedrinkwaterbereiding.
Tenslorre blijkt het regeneraatprobleem
nietzogroot ten opzichtevan technieken als
EDR,hyperfiltratie en CARIX. In iedergeval
ishet volumedrastisch kleiner:twee
procentoftewel vijftot tien maal geringer.
Lozingvanhetafvalwater blijft in allegevallenevenmoeilijk, omdat daarbij gekeken
wordt naar devracht nitraat die wordt
geloosd.Dezehoeveelheid isbijalle
genoemdetechnieken dezelfde bijeengelijk
verondersrelde verwijdering van nitraat.
Nuon Watertechnologie en DHVhopen
in het vervolgonderzoek ookeen oplossing
tevinden voor her regeneraatprobleem.
Voormeerinformatie:
MichelRiemersmavanDHVWater
(033)46824060/
WakervanderMeervanNuonWatertechnologie (058)25145142.«"

Platform
Platform-artikelen worden inprincipein
zwarr/wit afgedrukt Wiltudeillustraties
inkleurafgedrukt zien,danmoeten wij
daarvoorexrradrukkosten inrekening
brengen.Neemhiervoorcontactopmetde
redactie.Platform-artikelen worden inde
regel,alsderedactiezeaccepteert,naongeveereenmaandgeplaatst.
Opderedactieligteenhandleidingdie
ingaatopdeopbouwvandezeartikelenen
dewijzewaaropzeingeleverd moeten
worden.Demaximalelengtebedraagtdrie
pagina's(2000woorden),waarbij opiedere
paginaéénillustratiegeplaatstkan
worden.
Weeskritischmethetgebtuikvantabellen
engrafieken.Dezenemenvaakveelruimre
in,zijn nietaltijd verhelderend enzorgen
voorsaaiepagina'sdieniergoedopgemaaktkunnenwotden.

