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Nadrukopmembraanonderzoek opderde
LET-confèrentieinJapan
DederdeleadingEdgeTechnology(LET)-conjercntievanIWAinSapporo(JapanJvan6tot8juni
werdbezochtdoorongeveer300personen,voornamelijkafkomstig vanuniversiteiten(50%), leveranciers
[2.5%),onderzoeksinstellingen(12,5%)enbedrijven f12,5%)(hiervanongeveerdehelftafvalwater-en
waterbedrijven).Dedeelnemerskwamenmetnameuitjapan (40%),China,Zuid-Korea,deVerenigde
StatenenNederland(allencircazevenprojectenperland).Deconferentiebestonduittweeparallelle
sessiesvoordrinkwaterenafvalwatermetintotaal63lezingen;drieplenairelezingen,30lezingenover
drinkwateren30overafvalwater. HetaantalNederlandsebijdragen laghoog:13 lezingen.
Eengrootgedeeltevanhetcongreswas
gewijd aanonderzoeknaarmembranen.Zo
werddeverwijdering bestudeerd vanmicroverontreinigingen (GaryAmy,NL),deeltjes
(Sasaki,Japan),natuurlijk organisch materiaal(NOM)(EmileCornelissen,NL),virussen,
bacteriën enprotozoën(JoeJacangelo,VS).
Bijdeverwijdering van microverontreinigingen metnanofiltratie en omgekeerde
osmoseblijkt dateigenschappen vaneen
membraan bij omgekeerdeosmoseweinig
effect hebbenopdeverwijdering, terwijl de
afkapwaarde endeladingvoor nanofiltratie
daaropweleensignificante invloed uitoefe-

nen(GaryAmy).Verderwerden onderzoeken
gepresenteerd naar operationele problemen
met membranen,zoalseenafname vande
permeabiliteit vandeinstallatie inHeemskerknaeenoperationeleperiodevanzesjaar,
vermoedelijk tewijten aaneenafname van
deladingvandemembranen tijdens membraanreiniging ofaanhet minder doorlaadbaarzijn vandemembranen veroorzaakt
doorlagetemperaturen (Gilbert Galjaard,
NL).Mogelijke oplossingen voormembraanvervuilingdoorNOMwerden gepresenteerd,zoalstoepassingvanMIEX(ionenwisselingsharsen metmagnetische kern)

(HeejongSon,Zuid-Korea),coagulantdosering(Young-JuneChoi,Zuid-Korea)enUV
incombinatie met titaniumoxidedeeltjes
(Jianfeng Fu,China).Aldeze methoden
resulteerden ineenverbetetingvandeprestaties;deeconomische aspecten blevenechtet onderbelicht.

Adsorptie/ionenwisseling
Velschillendeondetzoeksresultaten met
betrekking totzeolietenen ionenwisseling
kwamenaanbod.Interessanteconclusies uit
eenonderzoek naardeadsorptie vanMTBE
doorzeolietenzijn datspecifieke zeolieten
beterMTBEabsorberen danactievekoolfdtratie,organisch materiaal nauwelijks
invloed heeft opdeadsorptieenzeolieten
qua kosteneenconcurrerend alternatiefvormenvooractievekoolfilttatie (Höll,D.).Veel
aandacht bestond ookvootadsotptieve arseenverwijderingdooronderanderegranulairijzerhydroxide (Sperlich,D.),IEX
(Baciocchi,It.)enhetsynthetische hydtotalciet(Kiso,Japan).Dezelaatste bleek effectieverdanhetgebruik vanomgekeerde osmose
ofprecipitatiebij lage arseengehalten.
Ookwerden onderzoeksresultaten
gepresenteerd vaneeninnovatief ontwerp
vooreenionenwisselingsinstallatie met
hogefilttatiesnelheden van50tot60m/h
voorkleurverwijdering op pompstation
Spannenburg.Kleurverwijdering met ionenwisselingblijkt technischmogelijk tegen
zeerlagekosten invergelijking met andere
technieken (Schippets,NL).

Oxidatie
V.I.n.r.EmileCornelissen(Kiwa),PatrickSmeets(TUDelft),AlexvanderHelm(DHVlenAnaSoares(universiteit
vanLund,Zweden).
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Tenaanzien vanoxidatiezijn boeiende
resultatengepresenteerd vanonderzoek naar
deafbraaksnelheid vanmutagene verbindingen inwater,gevormd bijdesinfectie met
chloorenchloordioxide (Itoh,Japan).De
mutageniteit vanwaternabehandeling met
chloorishogetdannaeenbehandeling met
chloordioxide.Deafnamesnelheid vandeze
mutageniteit door chloor isechtetook
hoger,waardoor afhankelijk vande verblijftijd demutageniteit veroorzaakt doot
chloordioxide uiteindelijk hogerkan zijn.
Onderzoek oplaboratoriumschaal naar
doseringvanopgelostozonmiddelseen
voorbehandeldedeelsttoomlietziendat dit
eenbtomaatreductie opleverdeinvergelijkingmet ozondoseringmiddelsconventionelebellenkolommen (VanderHelm,NL).
Bijhet overzicht vandenieuwe technologischeontwikkelingen vandeafgelopen tien
jaar enineenworkshopwerdhet innovatieveUV/H202-procesbesproken (Kruithof,
NL).

Desinfectie en biologische stabiliteit van water
Metbehulpvaneentestbank werdde
integriteit vancommerciële lagedrukmembranengetestvoorvirussen,bacteriënen
protozoën(Jacangelo,VS).Gegevens toonden
eenduidelijk verband metde deeltjesgrootte
aan.Retentiegegevens vanvirussensuggereerdenechterdatdeafkapwaarde enspecifiekefluxnietaltijd goedevoorspellersvan
deintegriteitzijn.Uiteen literatuuroverzichtbleekdatUV-stralingeeneffectief en
breedspectrum desinfectieproces is(Hijnen,
NL].Degepresenteerde inactivatiesnelheidsconstanten voordeverschillende
micro-organismen bepaald inhet laboratorium zijn toepasbaar bij kwantitatieve
microbiologische risicoanalyse(QMRA).Correctievoorvertalingnaar natuurlijke
omstandigheden isnodigvoorbacteriën.
Voorvirussen isdat niet hetgevalenvoorde
protozoën isdit nogonbekend.VoorQMRA
werdeenstochastisch modelgepresenteerd
omdeconcentratie ziekteverwekkende
micro-organismen naeenvolledigewaterbehandelingtekunnen schatten (Smeets,NL).
Gegevensvanpathogenen indegrondstofen
zuiveringseffecten bepaaldmet surrogaatparameters(onderanderedetroebelheid) ofon
lineprocesgegevens (zoalshet desinfectiemiddelendetemperatuur) vertoneneen
variatie.Metbehulp vanMonteCarlo-simulatieswordteenverdelingvangeschatteconcentraties pathogenen indrinkwarer berekend.Eenpresentatieoverdesinfectie met
ultrasone trillingen wasuitgevoerd oplaboratoriumschaal enbleeknogerg prematuur,
temeeromdaronrealistischegegevensover
deverwachteenergiebehoefte voortoepassingindepraktijk werden gepresenteerd
(Naddeo,It.).Eenalternatieve methodevoor
deAOC-bepalingvanKiwawerdgepresenteerd (Egli,Zwitserland). Gebruikmakend
vaneenmixvannatuurlijke bacteriën,een
hogereincubatietemperatuur eneenceltelmerhode(flowcytometer) werdeen methode
gepresenteerd diemeerAOCmeetin kortere
rijd.Erwerden echtergeenresulrarengepresenteerddieeenrelatievanwaarden met het
voorkomen vannagroeiaantoonden.Devergelijking metdeKiwa-methode werdonvolledig uitgevoerd.

Tsuneda(JaPan)gafaandatijzer hielpom
aërobegranulesremakenvoordeopstartvan
eennitrificerende 'aerobicupflow fluidized
bedreactor'.Potentiëletoepassingen voorhet
conceptvaneen membraanbiofilmreactor
diemetwaterstofgevoed wordt,zijn groot
(Rittmann,VS),maargoedecontrolevande
biofilm isnogeenprobleem.Uiteraard
bestondveelaandacht voormembraanbioreactoren.Cornel(D.)gafeenoverzichtvoor
EuropavanindustriëleMBR'sdievaaknog
eencirculerend syteemhebben.DeNederlandsepilotsenplannen inMaasbommel,
VarsseveldenHilversum werden toegelicht
(Uyterlinde,NL).
Baumgarten (D.)lietziendat grootte
variatievoorkwam indeMBR-capaciteit
(0.4-4kgCOD/m'/d)bijverschillende indusrriëleafvalwateren, waaruit denoodzaakvan
eenpilotmaarweereensbleek.Yamomoto
(Japan)besprakdeJapansesituatie met meer
dan 100.000(!)kleineMBR-systemen en
nieuwe hybridesystemen.
Afvalwaterbehandeling, zowelCODals
nutriënten, bleeknoggoedmogelijk bij
hogeconcentraties chlorideensulfaat (Tuin,
NLrespectievelijk Peng,Singapore).
Deeerstespreker indesessieovermodelleren(Gujer,Zwitserland)presenteerdeeen
overzicht vandeactiefslibmodellen, maar
inttoduceerdedirecteentienjarig moratorium voorverder onderzoek.Olsson (Zweden)
enVanLoosdrecht(NL)zagen echter nog
duidelijke mogelijkheden voormet name
modellenvoorinstallatiebeheer, eenvoudig
hanteerbarevarianten vooroperatorsen
metabolemodellenmetminder parameters
dandeactiefslibmodellen. Indeworkshop

overafvalwaterbehandeling in 2025enin
enkelelezingenwasookveelaandachrvoor
kleinedecentralesysremen(zelfs peréén
huishouden).Toepasbaarheid vandetechnologieblijkt sterkbepaald doordelokale
omstandigheden.

Conclusie en eindoordeel
DeLET-conferentie inSapporoiseenredelijksuccesvolsymposium,waarineenbreed
scalaaanonderwerpen werdenbehandeldvan
pilotonderzoeknaarcompletetoepassingen.
Deconferentie pretendeerteenvooruitstrevendsymposiumtezijn;deverwachtingen
wordenhoogopgeschroefd. Enkelelezingen
zijnzekerboeiend,maarditgeldtbijlangena
nietvoorallelezingen.DevraagisofeenjaarlijkseLET-conferentievoldoendestofoplevert
voornieuweopzienbarendezaken.Demeeste
workshopsaanheteindevandeeerstetwee
dagenvanhetsymposiumzijn interessant,
metnameomdatveelmensenaanhetwoord
komenendaarinteressantediscussiesontstaan.Hetsuccesvandeworkshops hangt
echterwelsterkvandemoderatoren vande
workshopsenvandetijddieisingeruimd
voordezediscussies.Hermeestinteressant
blijkt hetleggenvancontacten buiten het
officiële programma om.Tenslottekanwordengeconcludeerddat,alhoeweldetechnologischeverschillentussendtinkwatetenafvalwaternoggrootzijn,ditcongreszeker
bijdraagt aanuitbreidingvanintetactiestussenbeideaspectenvandewaterketen.C
Alexvander Helm (DHV)
Bernard Tuin (Akzo-Nobel)
Wim Hijnen enEmile Cornelissen
(Kiwa)

OntspanninginSapporotijdenshetdiner.

Afvalwater
Indesessiesover afvalwaterbehandeling
werdonderandereaandacht besteed aan
nieuwereactorenenprocessen.Kuenen(NL)
belichttefundamentele microbiologische
kantenvananammoxenAbma(NL)presenteerdedeeerstesuccessen,naeenlangemoeizameopstarrfase, vandeAnammox/Sharoninstallatie bijRottetdam.Andereinnovaries
warencombinaties vanbestaandesystemen:
H20
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