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Jongemembraanonderzoekersonderelkaar
Ontspannenoverje onderzoekpraten meteencollegajongeonderzoekerwashetcentralethemavan
dederdebijeenkomstvanhetNetworkYoungMembrains(NYM)op6en/ septemberaandeTU
Delft.Eenaantal enthousiastcjongeonderzoekersnodigdeallejongemembraantechnologenuit
Europa uit.Intotaal kwamener103,hetmerendeeluitDuitslandenNederland,maarookuit bijvoorbeeldPolen.ZelfenkeleRussischeonderzoekersreageerdenopdeuitnodiging.
HetNetworkYoungMembrainsiseen
Europeesnetwerk vanjongeonderzoekersop
hetgebiedvanmembraantechnologie.Hooglerarenensenioronderzoekerszijn nietwelkom.HetdoelvanNYMisnamelijk het bijeenbrengen vanjongecreatieveonderzoekers
vanuniversiteiten en onderzoeksinstellingen

Workshop 'Membranes in water
treatment -Fouling*
Deafgelopenjaren isdeaandacht bij
detoepassingvanmembranen indewaterbehandeling verschoven van optimalisatie
vanmodulesenprocesprestaties naar
membraanvervuiling. Dezerecente ontwikkelingkomt voortuit het bereikenvan
delimieten inprocesoptimalisatie en het
strevennaareenstabielengedegenproces.
Hetoplossen vandeproblemen dieveroorzaaktzijn door vervuilingvande membranen,enhetoptimaliseren van voorbehandeling-enreinigingsmethoden isnude
volgendestapdiegemaakt moet worden.
Eenbelangrijke ontwikkeling bijde
toepassingvanmembranen indewaterbehandelingisdetoenemendeaandachtvoor
membraanvervuiling. Bijongeveerde helft
vandedeelnemers aandezeworkshopis
membraanvervuiling despilinhun onderzoek.Voorhetzoeken naarstrategieën om
deproblemen met membraanvervuiling
optelossen,ishetvanbelangteweten om
welkevervuilendecomponenten hetgaat.
Dit isafhankelijk vanhet toegepaste membraanproces enhetsoort voedingswater.
Bijomgekeerde osmose ishet voedingswatervaakdoor micro-ofultrafiltratie voorbehandeld.Decomponenten die hierbij
voordevervuilingvanomgekeerdeosmose
membranen vanbelangzijn,zijn sealants
zoalscalciumcarbonaat of calciumsulfaat.
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ophetgebiedvan membraantechnologie
waardoor kennisoverdracht plaatsvindt,
onderzoekservaringen uitgewisseld worden
encontacten tussen onderzoeksgroepen
gelegdworden.Daarnaast ishetelkaarleren
kenneneenbelangrijk aspectvandebijeenkomst.DoordeNYM-databaseendejaarlijk-

Voordebereidingvandrinkwater door
ultrafiltratie vanoppervlaktewater zijn
vooralcomponenten alsNOM,DOCvan
belang,maarooklangepolymèreketensen
anorganische componenten. Bij ultrafiltratie
vaneffluent leverenproteïnen en microdeeltjes eenbijdrage aandevervuilingvande
membranen.Biofouling treedt in principe
opbij alle membraanfiltratieprocessen
ondernietsterieleomstandigheden, maaris
(tenonrechte)noghet meestonderzocht bij
omgekeerdeosmoseennanofiltratie inde
waterbehandeling.
Eenbelangrijk onderzoeksthema vormt
devoorbehandeling voor membraanfiltratie.
Welkcoagulant moet wordengebruikt, in
welkeconcentratieenhoekandecoagulatie
het besteplaatsvinden?Vansommige
coagulanten, maarookanti-scalants,is
bekenddatze membraanvervuilingjuist
bevorderen.Residuen vanijzer ofmagnesium inhetvoedingswater kunnen erg
schadelijk zijn voorhetmembraan. Dit lijdt
totdediscussieofvoorbehandeling wel
altijdzinvolis.Eenanderemethodevan
voorbehandelen ishetaanbrengen vaneen
precoatophetmembraan,dieeen barrière
vormttussendevervuilende componenten
enhetmembraanoppervlak. Dooralsprecoatmateriaaleeninertestofte kiezen isde
gevormdelaagvanpre-coaten vervuilende
componenten ookweergemakkelijk teverwijderen.

sebijeenkomsten wordteenoverzicht
gegevenvandewetenschappelijke ontwikkelingenenhetbelangrijkste onderzoekopde
verschillendeuniversiteiten,onderzoeksinstellingen enindustriëlepatijen inEuropa.

HistorieNYM
Deeerstetweebijeenkomsten vanNYM
werdenverzorgddoordeRheinisch WestfälischeTechnischeHochschule(RWTH)in
Aken.Bijdeeerstebijeenkomst waren40,
voornamelijk Duitse,onderzoekers aanwezig.
Opdetweedebijeenkomst kwamen70onderzoekersaf.OmhetEuropesekaraktervan
NYMtebenadrukken hebbendeuniversiteitenvanDelft, afdeling Gezondheidstechniek
(profir.J.vanDijkenprofirJ.vanderGraaf)
enEnschede,afdeling Membraantechnologie
(profdr.M.Wesslingenprofdr.ing.M.Mulder)hun krachtengebundelden aangeboden
omdederdebijeenkomst vanNYMin Delft
teorganiseren.Aangezienjonge onderzoekers
maarbeperktebudgetten hebbenomcon-

Voordereinigingvandemembranen is
hetvanbelangeengoedreinigingsmiddel te
kiezen.Commerciële reinigingsmiddelen
bevattenvaaknaastdeactiefwerkende
bestanddelen noghulpstoffen, die schadelijk
kunnen zijn voorhetmembraan ofvervuilingvan hetmembraan bevorderen.Overde
reinigingvandemembranen, mechanismen
enreinigingschemicaliën isnogweinig
bekend.Hervormteenbelangrijk punt van
onderzoen

Workshop
'Membraanbioreactoren'
Indeworkshop 'Membraanbioreactoren'
warenachtuniversiteiten entwee bedrijven
vertegenwoordigd door in totaal 13 onderzoekers.Demeesteonderzoekers houden
zichbezigmetdezuiveringvaneen afvalwater,hetzij industrieel (3)of huishoudelijk/
industrieel (7).Eendrietal onderzoekers
maakt inhun onderzoekgebruik vanzogehetensynthetisch afvalwater, om meetgegevensnauwkeuriger tekunnen interpreteren.
Bijvrijwel alleonderzoeken ligtde
nadruk opoptimalisatievanhet MBR-proces
doormiddelvansystematisch fundamenteel
onderzoek.Tweeuitzonderingen worden
gevormd dooreenonderzoek naardeproductievanferrichrome metbehulp vaneen
MBR,eneenextractieveMBR,waarbij de
afbraak vanongewenstestoffen plaatsvindt
aandepermeaatzijde vanhet membraan.

gressentebezoeken,probeerdedeorganisatie
dekostenzolaagmogelijktehouden.Ditis
geluktdoorsponsoringvaneenaantalcommerciëlebedrijven, waarbijNuonenX-Flow
alshoofdsponsor fungeerden, envelenietcommerciëleinstellingen.Daarnaastisbijde
EuropeseUnieeensubsidieaangevraagd voor
"high-levelscientific conference".Datsubsidieverzoekisgehonoreerd.Debijeenkomst
scoordezelfserghoogopdecriteriavande
EuropeseUnie.

NYMin Delft
Opdeeersteochtend vondendepresentatiesvandeonderzoekenplaats.Deonderzoekersmetsoortgelijkethema'swaren hiervoor
intienverschillendeworkshopsverdeeld,
zoals'MembraneBioReactors','Membrane
prepararion','Membranes inwater treatment','Nanofiltration andProcessmodelling'.Vandeconclusiesvandevoorwater
relevanteworkshopsisdesamenvatting hieronderweergegeven.Deworkshopsbegonnen
metpresentatiesvandeonderzoekenvande
verschillendedeelnemers.Integenstelling tot
normalecongressenwaardepresentatieal

Uitdepresentaties blijkt datruwweg twee
onderzoeksgebieden aantewijzen zijn:de
biologieendemembraanprestaties.Aande
biologiekant wordronderzoekgedaan naar
biologischefosfaatverwijdering, beschrijvingvanaanwezigebacterieculturen,zuiveringsrendementen uitgedrukt inCZV,Nen
Penslibproducrie.Aandemembraankant
ligrdenadrukopverhogenvandenetto flux
enverlagingvanhetenergieverbruik. Verder
isdeoptimalisatie van membraanreiniging
enanderonderhoudeenspeerpunt. Bijna
alleonderzoekers diezichspecifiek met
membranen bezighouden,meldeneen
steedssterkerwordendbesefvanhet enorme
belangvandeinreracrie tussen membraan
en biomassa.
Quaonderzoeksopzet verschillende
onderzoeken nietenorm.Hetonderzoekaan

Deelnemersaandeworkshop'Membraanbioreactoren'.

gauw20minuten duurtenwaarvoorvragen
maarvijfminuten tijd is,washiermaarweinigtijd voorpresentatieenjuist veeltijdvoor
discussie.Vaakonstond nadepresentatieal
eenstevigediscussieoverbepaaldebeweringenenaannamen.Nadariedereenzijn onderzoekgepresenreerd had,werdvervolgens
gediscussieerd over gemeenschappelijke
onderzoeksproblemen- enaanpak.
Donderdagavond volgdeeengrachtentochtdoordebinnenstad vanDelft. Daarna
werdendediscussieoverhet onderzoek
voortgezetophetstrandvanScheveningen
waareenfeestgeorganiseerd was.Zelfstoen
zochtennogveelonderzoekerselkaaropom
detailsvanandereonderzoeken teachterhalen.
Opvrijdagochtend verzorgdeMathias
Wesslingeenlezingoverdestand vanzaken
ophetgebiedvande membraantechnologie
endekansendiedezetechniekheeft. Carien
vanOers(AkzoNobel)verreldeoverdemogelijkheden enkansenvooreenjongegepromoveerdeonderzoeker omtewerkeninde
industrie.DeNYM-bijeenkomst werd vrij-

MBR'sgebeurt voornamelijk oppilotschaal
metrelatiefkleinmembraanoppervlak en
evenredigkleinereactorvolumina. Erisof
wordtechterookeenaantalgroterepilots
gebouwd (inNederland inBeverwijkenin
Iralië).Nahetopkwekenvaneenbiomassa
wordteenaantalparameters vastgezet,zoals
slibleeftijd, slibbelastingen zuurstofhuishoudingindeverschillende reactorcompartimenten.Vervolgens wordtéénvandeparametersgevarieerd.Eenaantal onderzoeken
vergelijkt deresultatenmet conventionele
actiefslibsystemen.
Waardebelangrijkste verschillen zichtbaar worden isdemeermethodiek endan
voornamelijk indegemeten parameters.
Veelstandaardparameters meet iedereen,
zoalsCZV,BZV,stikstof,fosfaat, slibgehalte
enpH.Eenaantalonderzoeken onderscheidt
zichvananderedoorhetmetenvaneenspecifieke parameter.Omvoorbeelden tenoemen:fosfaatgehalte inzwevendestof,bacteriegrootte en'viablefraction' vande
bacteriepopulatie enEPS(opallerleimanieren).Dit isenerzijds interessant omvaneen
ander tezien,anderzijdsgeefr dit frustratie
omdat weinigtotgeenvergelijking mogelijk
is,simpelwegomdarergeentweezijn dieop
dezelfde wijze meten.

Discussie

dagmiddagafgesloten mettweeexcursies.
Ee'ngroepgingnaardeMBR-proefinstallaties
teBeverwijk,deanderegroepgingnaarde
membraanfiltratie-installatie vanHeineken.

Tot slot
Dederdebijeenkomst vanNYMwaseen
grootsucces,meerdan 100onderzoekersuit
Europadiscussieerden rweedagenlangover
onderzoekophergebiedvan membraanfiltratie.Daarnaastwerdenveelcontacten
gelegdtussenonderzoekersvanverschillende
universiteiten.Hopelijk levertdezebijeenkomstbinnenkortdeeerstevruchten op.Een
samenwerkingsverband tussendiverseuniversiteitenophetgebiedvan membraanonderzoekligrvoordehand.if
MeerinformatieoverhetNetworkYoungMembrainsistevindenopdevolgendehomepage:
www.sanitar^engineering.tudel/t.nl/nym.htm.Een
almanakmetdaarinalleabstractsvandedeelnemersisverkrijgbaarvia(015]zyS40260/
NYM@cit,g.tudel/t.nl.

opmerkelijke zakengenoemd is.Teneerste
werdgesteld datvanwegedecomplexiteit en
veelzijdigheid vanhetMBR-procesnoggeen
eenduidige richtlijn bestaatomdeprestaties
vaneenMBRteevalueren.Dezerichtlijn zou
inmoetengaanopenergieverbruik,zuiveringsefficiency, membraanprestaties.
Tentweedebleekdatbehoefte bestaat
aaneenmanier omvaneikaarsfouten te
lerenenniet steedsopnieuwtegen dezelfde
problemen aantelopen.
Alsderdeaandachtspunt kwamhet
bekendeopschalingsprobleem aandeorde.
Aangezien demeesteonderzoeken oplaboratoriumschaalplaatsvinden, ishetzaakom
antwoord tegevenopdevraagofderesultaten toepasbaarzijn infull-scale installaties,
enheelnadrukkelijk ookvoorwelkeparametersdatniet geldt.
Samenvattend kangesteld worden dat
tweedagenoverlegmetcollega-MBR-onderzoekersinspirerend werkt.Doorde informelesfeerkomen'missers'sneller aandeorde,
enkansneltotuitwisselingvanideeënen
oplossingsrichtingen gekomen worden.Met
destart vaneene-mailnieuwsgroepenwellichteen(bescheiden)websitekanverder
gestaltegegevenwordenaande netwerkfilosofievanNYM.
met dank aanJasperVerberk f

Ditonderwerp kwamdan ookaande
ordeindeslotdiscussie,waarineendrietal
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