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Drinkwaterbedrijven
op locatiebezoek bij
oosterburen
TerwijlOranje zichwarmliepvoordeWKkwalificatiewedstnjd tegenTsjechië,verbleven
tienmedewerkersvanvijfverschillendedrinkwaterbedrijven inDuitsland.Zijwarendaar
ommeertelerenoverdewijzewaaropdeoosterburenmetdrinkwateromgaan entezienhoe
ondergedompelde ultrajiltratietechnologie inde
praktijk functioneert.
Dedeelnemers,medewerkers vanVitens,
HydronFlevoland,Waterbedrijf Groningen,
Waterleidingmaatschappij DrentheenEvides,concludeerden datdeproductie van
drinkwater uitgrondwater in Duitsland
geensinecure is.Debeidebezochtelocaties,
MiltenbergenWaldberg,hebben temaken
meteenzeersterkewisseling in waterkwaliteit.Alshetdroogis,ishetgrondwater van
zeergoedekwaliteit:zacht,licht basisch,
eenvoudigmetzandfrltratie teverwerken tot
drinkwater.Alshetvroeger regende,moestendepompstations echter buiten bedrijf
gesteld worden.Dootdezeet doorlatende
kalkzandsteen ondergrond werd hetgehalte
aanzwevendestofin hetgtondwater sterk
verhoogdenwerden bacteriën aangetroffen
inhet water.
Dedrinkwaterbedrijven hebbenbesloten
dezesituatieteverhelpendoor implementatie
vanondergedompelde ultrafrltratietechnologie.Hiermeewordt inéénstaphetwater
zowelontdaanvanallezwevendedelenals
vollediggedesinfecteerd.AangezienUF-technologievoordrinkwaterproductie inDuitslandnoggeengemeengoedwas,werdende
bedrijven verplichteentweededesinfectie
(UVbijMiltenberg,chloordioxidebijWaldberg)toetepassenophetpermeaat.Pasnadat
nadriejaar intensiefbemonsteren blijkt dat
debacteriologische betrouwbaarheid nade
UF-behandelingvoldoendeis,zaldeUVinstallatieuitgezetmogenworden.Nacirca
1,5jaartestenheeft noggeen overschrijding
vandenormplaatsgevonden(een halfjaar
proefbedrijf enéénjaargewoon bedrijf).

lijkse integriteitstest, waarbij luchtdruk aan
depermeaatzijde wordtaangelegdengekekenwordtofbelletjes verschijnen. Het lijkt
ophet plakken vaneenfietsband.Doorher
uitschakelen vantweevande64cassettes
met eenindemembraancassette geïntegreerdeklepwordt voorkomen datde
betrouwbaarheid vanhetdrinkwater in
gevaarzoukunnen komen.Overigens zoudenhonderden membtanen ineens lekmoetenzijn,wildenormoverschreden worden.
Doordecassettelostekoppelen (twee
mofverbindingen), optehijsen, deverdachte
cassettes teverwijderen enluchtdruk opde
permeaatconnectie tezetten isdeexacte
locatievanhetlekeenvoudigtevindenente
dichten.
Chemischereinigingvande membranen
wasopbeidezuiveringsstations volledig
geautomatiseerd.Wekelijks werdhet water
uitdemembraantank afgelaten eneen
terugspoelingdoorhetmembraan mereen
verdunde chloorbleekloogoplossing (circa50
ppm]uirgevoerd.Hiermeeworden zowelde
membranengereinigd alsher leidingwerk
enhetoverigemateriaal gedesinfecteerd.
Het leidingwerk wasovetigens van buitengewoon mooiekwaliteit:uitwendig gepateld
roesrvrijstaal. Beidestations worden in principezonderpersonelebezetting bedreven;op
Miltenbergwasditdeeersrekeerindrie
wekendatermensen waren.
Tijdens hetbezoekisbij beide installatieseenterugspoeling uitgevoerd.Dit
gebeurt eensperongeveer tweeuur. Hierbij
wordendemembranen belucht omhetvuil
vandemembranen teverwijderen. Normaliter ishetwaterniveau inde membraantank
constant,onderdeoverstortrand, enwordt

erdus'deadend' filtratie bedreven.Alleen
tijdens het terugspoelen (30à60seconden
pertweeuur)wordt water afgevoerd. Bij
Miltenbergwordtdit water opgevangen in
eenbuffer enopnieuw hergebruikt inhet
proces,mits het vangoedekwaliteit is.De
opbrengst vandeinstallatie iscirca97procent.Dehuidige doelstellingisom hoger
dan99procentuit tekomen,wat nu tijdens
droogweeralgehaald wordt.
Uitdepresentaties bleekdat ultrafiltratiedeeltjes verwijdert enhetwater desinfecteertzonder bijproducten. Inveelgevallenis
echterookdeverwijdering vankleurreden
geweestomultrafiltratie in tezetten.Hieris
echterdanaltijd eenmetaaldosering(ijzer of
aluminium) voordeultrafiltratie meegenomen.Hierbij ishet chemicaliënverbruik een
fractie vanwat hetzouzijn bij conventionelecoagulatie/ flocculatie, doorophopingvan
hetmetaalzout inde membraantank.
Het leverenvanhet drinkwater isbijde
bezochtelocatieseenkunst apart.Doorde
heuvelsindeomgevingwordt het water
onder 24à28bargeleverd aanhet distributienet.Opdiversepunten wordt dezedruk
geteduceerd totvierbar,voor distributie
naardehuizen.Dewatertorens liggen ineen
weiland opeenberg.
Het bezoekleverdeveelinformatie op.
Bovendien isvertrouwen gekweektindetoepassingvanondergedompelde ultrafiltratietechnologie bijdebereidingvan drinkwater, ç
Frans Durieux (Zenon)
Voormeerinformatie: (026)3120522.

Detienmedewerkers vandrinkwaterbedrijvenophetpompstationMiltenberg.

Belangrijk voorde bacteriologische
betrouwbaarheid isdeintegriteit vande
membranen.Tijdens hetbezoekbij Miltenbergbleekéénvandecirca600.000membranen lektezijn.Ditwasheteerstelekinde
1,5jaar datdeinstallatie functioneert. Het
lekwerdwaargenomen tijdens demaandeHjO
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