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membraanfiltratie
TijdensAquateclivondhetsymposium'Membraneintegrationandmembraneintegrity'
plaats,eeninternationaal symposiumdatdoor
KiwaWaterRescarckcjcor^auiseerd issamen
metKVWN,AwwaRFenIWA. Ukonde
belangrijkstepunten uitditsymposium inde
vorigeH 2 0 lezen.Onderstaand nog watextra
informatieoverde lezingen.
Deeerstedagwasgewijd aan integratie
vannanofiltratie ofomgekeerdeosmoseinde
drinkwaterzuivering.Centraalstond het
'Integrated membranesystems'(IMS)-project,
dat tussen 1995en2000doorKiwaWater
ResearchinsamenwerkingmetdeUniversity
ofCentralFloridaisuitgevoerd.Indit project
participeerden ookdrieNederlandse(PWN,
Vitens,WaterleidingbedrijfAmsterdam)en
drieAmerikaansewaterleidingbedrijven (City
ofFortMyers,IrvineRanchWaterDistrict,
AmericanWaterWorksServicesCompany).
Hetproject ismedegefinancieerddoor
AwwaRFendeAmerikaanse Environmental
ProtectionAgency.Heteindrapport overde
IMS-systemenwerddoorAliceFulmervan
AwwaRFoverhandigd aanMartiendenBlankenalsvoorzittervanhetCollegevan
Opdrachtgevers vanhet bedrijfstakonderzoek
vandewaterbedrijven (ziefoto).DenBlanken
benadruktevervolgens hetbelangvanmembraanonderzoekvoorNederland.Hetpast
volgenshemuitstekend bijdevisievande
drinkwatersector overleveringvanonberispelijkewaterkwaliteitaandetapkraan.
ToepassingvandekennisuithetIMSprojectstondcentraalbijdebijdragen vande
deelnemendeNederlandsebedrijven. Maarten
Nederlof(Vitens)ginginophetonderzoek
naarnanofiltratie opVechterweerden
Hammerflier. Nanofiltratie blijktgoede
mogelijkheden tebiedenvoor verwijdering
vanhardheid,kleurenorganischemicroverontreinigingen.Toepassingvan nanofiltratie
opanaëroobgrondwater blijkt bovendien
vrijwelprobleemloos tewerken.Deresultaten
vanhetonderzoek hebbenVitensdoenbesluitenvijfnanofiltratie-installaties tebouwen.
OokgingNederlofinopdeverdereverbeteringdieopproductiebedrijf EngelseWerkis
gerealiseerddoorintroductievanhetOptiFluxontwerp.Hierdoorishet energieverbruik
metmeerdan 15procentgereduceerd.
JanHofman (Waterleidingbedrijf
Amsterdam)ginginophetonderzoekdatis
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uitgevoerd ophetgebied van membraanfiltratie.Hijbesprakdetoepassingvanomgekeerdeosmoseenelectrodialyse vooruitbreidingvandecapaciteit van productiebedrijf
Leiduin.Daarnaast werd indevoordracht
aandacht besteed aan toepassing van ultrafiltratie alsalternatiefvoordebestaande
coagulatieteLoenderveen.Omdatdegroei
indevraagnaar drinkwater inAmsterdam
enomstreken isomgeslagenineendaling,is
bijWaterleidingbedrijf Amsterdam nog
geenmembraanfiltratie getealiseerd.Tochis
hetdrinkwaterbedrijf vanmeningdat kennisvandezeprocessen belangrijk isom
gereed tezijn voortoekomstige uitdagingen
enbedreigingen indebron.
JoopKruithof(PWN)verteldeoverderol
vanhetIMS-onderzoekbijdetotstandkomingvanproductiebedrijf Heemskerk.Het
onderzoek wasbelangrijk voordeproces-en
ontwetpkeuzes endeoptimalisering vande
bedrijfsvoering vandeultrafiltratie- en
omgekeerde osmose-installaties.

Membraanintegriteit
Detweededag,metalsthema demembraanintegriteit, werdgeopend meteen
lezingdoorGilbert Galjaard (PWN)overde
ervaringen met integriteit vande ultrafiltratie-enomgekeerdeosmose-installaties in
Heemskerk.Gegevensvande ultrafiltratieinstallatie inHeemskerk zijn opgenomen in
hetdatabestand met450microfiltratie- en
ultrafiltratie-installaties doorSamerAdham
(MontgomeryWatsonHarza).Hetgegevensbestand bevateenschataan informatie
waarmeewaterbedrijven de bedrijfsvoering
vanhun microfiltratie- en ultrafiltratieinstallaties kunnen verbeteren ofnieuwe
installaties kunnen ontwerpen. Uitdeze
inventarisatie volgtdatdemeeste installatiesgebouwdzijn met alsdoelhet verwijde-
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renvanpathogenen.Om na tegaanofinderdaad voldoendemicro-organismen worden
verwijderd, wordtdeintegriteit vanmembraansystemen gemonitord. PWN heeft
reedsvoordebouwvanHeemskerk onderzoekgedaan naardebestemethode endaaruit deeltjestellers geselecteerd. Uit het
onderzoek, dat werdgepresenteerd doorSandeepSethi(CarolloEngineers),blijkt dat
dezedeeltjestelling inderdaadéénvande
gevoeligsteen betrouwbaarste methodesis.
Demethode iszelfszogevoeligdat het kan
worden waargenomen alséénvezelper
'stack'(bijna één miljoen vezels)breekt.De
meestgeschikte methode isafhankelijk van
het typemembraansysteem endekwaliteit
vanhetvoedingswater. InASTM6908,die
onder leidingvanIrvingMochjr.(Moch&
Associates)isopgesteld,wordt uitgewerkt
hoeeenaantal monitoringsmethodes kan
wordengebruikt omdelog-verwijdering
vanmicro-organismen tebepalen.Ookde
regelgeverswillenduidelijkheidoverdeverwijdering van micro-organismen.
FransWetsteyn(VROMInspectie)
besprakdeontwikkelingen opditgebiedin
Nederland, terwijlTonyHallas (Drinking
WaterInspectorate) ingingopdesituatie in
Engeland enWales.NaeenaantalgroteuitbrakenvanCryptosporidium in Engeland,
waarbij dewaterbedrijven niet konden wordenvervolgd,heeft mendevolgenderegelgevingopgesteld:alshetbedrijfrisicoloopt
dathetwatergecontamineerd ismetCryprosporidium,danmoetenzij40litervanhet
geproduceerde waterperuur latenanalyseren(waarbij maximaaléénoocystpertien
litermagvoorkomen)ófzijmoeteneenzuiveringbouwendiedeeltjes van 1 pmkan
tegenhouden,waarbij eengoedemonitoringssrrategie moet wordenontwikkeld. Het
resultaat vandezeregelgevingisdatinEnge-

landenWales52membraanfiltratie-installatieszijngebouwd metalsbij-effect datde
waterkwalireit inzijngeheelisverbeterd.
Hetblijkt dat hetaantalvezelbreuken in
Heemskerk iederjaar toeneemt,ditin tegenstellingtot installaties wereldwijd.Samer
Adhamconstateerde uitzijn gegevensdatde
eerstemaanden nahetopstarten meestal
meervezelsbreken dooraanwezigheid van
stukjes constructiemateriaal indeinstallatie.
Ookmetautopsievan membraanelementen
blijkt het moeilijk tezijn deoorzaakvan
vezelbreukreachterhalen.PWN constateerde
echterdatindewintermeer vezelsbreken:
deviscosireitvanhetwaterishogere'nhet
membraanmareriaal verdicht,waardooreen
hogeredrukmoetwordengebruikt om
dezelfde hoeveelheid water teproduceren.
X-Flowontwikkelde daaromeennieuwe
module,zoverteldeErikRoesinkvandar
bedrijf Hermembraanmateriaal isporeuzer
enerkunnen meervezelsinhetzelfde formaatmodule,waardooreentweemaalzo
lagedruk kanwordengebruikr.Dezemodule
wordt momenteel doorPWNgetest eninderdaad brekenminder vezels.Hetmateriaalis
sterker,ondanksdehogereporositeit.Anne-

keGijsberrsen (KiwaWaterResearch)presenreerdeeenoverzichrvandefrequentie van
vezelbreukbij verschillende membraantypes
envanmogelijke oorzakenvanvezelbreuk.
Alsafsluiring melddeJanHofman in zijn
presentatie overHACCPdat toepassingvan
dezemethodeeffectief isomrisico's,zoalsde
inregriteitvaneenmembraansysteem, te
beheersen.Nadezepresentaties werdopenlijkgediscussieerd overintegriteir. ErikRoesinkvroegdeaanwezigen watnu vaneen
membraanleverancier wordtverwacht,terwijlAliceFolmergraagdeonderzoeksvragen
wildeinventariseren.Gediscussieerd werd
overdevraaghoegrootdeuitdaging(vezelbreuk]is.Moerenweéénkaporrevezelkunnenwaarnemen ofkunnen weonsbeter
richtenophetanalyserenvanrisico'svande
gehelewaterzuivering? Richtlijnen geven
aandateeninfectierisico vanmaximaal w-t
perpersoonperjaar magbestaan.Door bijvoorbeeld het naschakelenvan UV-desinfectieenhethandhaven vaneengoedemonitoring,hoefjejeminderzorgen temakenover
deinregrireit vanulrrafilrratie. Geconcludeerdwerddardegevonden breukfrequentiesvanéénvezelper roo.000vezels perjaar

geenslechteprestatie is.Innovatiesbijde
membraanproductie zoudendevezelbreukfrequentie wellicht verderkunnen verlagen,
waardoor minder kostenvoorreparatie
gemaakt hoeventewordenende bedrijfsvoeringeenvoudiger wordt.Devergelijking van
eenmembraansysteem metcomputerswerd
gemaakt:hetwordt steedsgoedkoperen
steedsbeter.Onderzoeksvragen dieindediscussienaarvorenkwamen,waren voornamelijkgerelateerd aanhetmetenvandesterkre
vanmembraanvezels,bijvoorbeeld bijverschillendetemperaturen enna verschillende
soortenreinigingen.Doornaaranderedisciplinestekijken,zoalsnanotechnologie, kan
vooruitgang wordengeboekr.
Doorzijn opendiscussiesendeopzet
vanhet programma werdmetditsymposium destand vanzakenrond toepassingvan
IMS-systemenendeintegriteit van membranen vastgesteld. Hetsymposiumwas
daarmeeopnieuweenbewijs vandevooraanstaande positiedieNederland heeft in
het membraanonderzoekwereldwijd.<[
Anneke Gijsbertsen enJan Hofman
(KiwaWater Research)
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CTD-DIVER
Frequent handmatig de grondwaterkwaliteit monitoren is bijzonder
arbeidsintensief. Van Essen Instruments introduceert nude
CTD-Diver in een keramische behuizing: een nieuwe standaard
voor robuustheid en betrouwbaarheid. De keramische behuizing
en het ongeëvenaarde meetbereik voor de geleidbaarheid (0-80
mS/cm) maken deze CTD-Diver inzetbaar op elke meetlocatie.
Zelfs de meest agressieve stoffen, die in hetwatermilieu aangetroffen worden,zullen de keramische CTD-Diver van Van Essen
Instruments niet aantasten.
De keramische CTD-Diver is een zeer betrouwbare, compacte
datalogger voor het gelijktijdig meten van de grondwaterstand,
de grondwatertemperatuur en de geleidbaarheid.
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