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Standvanzakenrond
ontzouting en
grondwaterzuivering
Circa80onderzoekers,industriëlen,consultants,leveranciersenstudenten namenbeginmeideelaan
hetdoorIHEenKiwainDelft verzorgdeseminar'Membraantechnologie/ontzoutingengrondwaterzuivering'.Promovendienonderzoekersvanbeideinstitutenpresenteerdendestandvanzakenop
Iietgcbiedvanmembraanfiltratie, ontzouting engrondwaterbehandeling.
Profdr.ir.JanSchippers(Kiwa/IHE),
voorzitter vanhetseminar,opendederij van
sprekers meteenvoordrachtoverdespectaculaireontwikkelingen ophetgebiedvan
zeewaterontzouting.Jarenlangisdezemarkt
gedomineerd doordestillatietechnieken. Het
hogeenergieverbruik heeft echter velen
doen beseffen dat omgekeerdeosmoseeen
aantrekkelijk alternatiefis.Nietalleen zijn
dekosten delaatstetienjaar gedaald van
anderhalveoftweedollarperkubieke meter
totongeveer80dollarcent, maarookhet
energieverbruik isforsafgenomen, namelijk
vanvijfnaar 3,5kWhper kubiekemeter.De
meest recenteontwikkeling isde uitvinding
vande'pressureexchanger',diededruk van
hetconcentraat(circa70bar)directoverdraagt aanhet tebehandelen voedingwater.
Hetenetgieverbruik kan hierdoor dalen tot
ongeveer tweekWhperkubiekemeterende
prijsvanhetontzoutewatergaat richting
50dollarcent.

Uitputting zoetwaterbronnen
Verwachtwordtdathetgebrekaanzoetwater inmet namehetMidden-Oosten en
noord-Afrika zalleidentoteenverderegroei
vandeontzoutingsmarkt. Ingrida Bremere
(IHE)benadruktedatnualeengroot aantal
landen meergrondwater onttrekt daneen
duurzameontwikkeling toestaat.
Dezelandenmoetenvroegoflaat hun
tekortenaanzoet water dekken door ontzouting.Bremere berekendedat tiengeselecteerdelanden (Malta,Barbados,Singapore,
Jordanië,Jemen,Bahrein,Koeweit, Qatat,
Saoedi-Arabié'en Libië)dekomende25jaar
tenminsteeenextraontzoutingkapaciteit
nodighebben van r5miljoen kubieke meter
perjaar.Ditbetekenteen verdrievoudiging
vandehuidigekapaciteit.
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Vervuiling van membranen
Vervuilingvanmembranen issindsde
toepassingindepraktijk eenhatdnekkigprobleem.Hetleidttoteentoenamevandekosten,omdat(meer)reinigingenofeenhogere
voedingsdruknodigzijn.Inhetergstegeval
zullen membraanelementen moeten worden
vervangen.Eenonderscheid kangemaakt
wordeninvervuilingdoordeeltjes('particulatefouling') endoorbiologie (biofouling).
Uitonderzoekvandr.SiobhanBoerlage(IHE)
bleekdat'particulatefouling' nauwkeuriger
tevoorspellenismeteenaangepaste'ModifiedFoulingIndex'(MFI),waarbij gebruik
wordtgemaaktvaneenpolyacrylontrile
membraanmeteenMWCOvan13000Da
(MFI-UF).Dezetestisgebaseerdophet meten
vandevervuilingssnelheid vaneen ulttafiltratiemembraan bijconstantedruk.Daar
dezemetingveeltijd vergtenlastignaar
praktijkomstandigheden istevertalen, heeft
zijeenmethodeontwikkeld diebijconstante
flux werktennaarverwachtingdevervuiling
inpraktijkinstallaties betervoorspelt.
Inhetonderzoeknaarbiofouling vond
HansVrouwenvelder datdediagnosebiofouling kwantitatiefkanworden vastgesteld
aandehand vanautopsie(desttuctiefonderzoekvanmembraanelement).Eendoorbraak
betekent hetverband dat hij heeft kunnen
aantonen tussendehoeveelheid biomassa in
eenmembraanelement endedrukvalover
zo'nelement.Naastdevannatuteaanwezigebiologischafbreekbare stoffen blijken ook
sommigeanti-scalantsen verontteinigd
zuur biofouling tevetootzaken.Het lastige
hierbij isdatdehuidige reinigingsmethodenweinigeffectief zijn.Het isdus maar
beter tevoorkomen dantegenezen.Metde
ontwikkelde methoden zoalsAOCenbiofilmvormingssnelheid kanbiofouling echter
goedworden voorspeld.

Verwijdering boor, arseen en
fluoride
Profdr.R.Schuilingtoondeaandehand
vandataenfoto's hetgevaatvoordegezondheidvanborium,arseenenfluoride in drinkwater.Hetondetzoek bijIHEwasgerichtop
deontwikkeling vangoedkope,'eenvoudige'
methoden dieinafgelegen dorpen kunnen
worden toegepastzondetdat (gevaatlijk)
afval wordtgeproduceerd.Boriumwordtverwijderd metslechtgekristalliseerd magnesiumhydroxide.Deeffectiviteit vandemethodemoetechternogverderworden verbeterd.
Hetmetboriumverrijkte magnesiumhydroxidekanwordengebruiktvoorkeramische
toepassingen ofingaszuiveringen.Voorfluoridewordtmomenteel eenafgewerkte vaste
stofuitdebauxietindustrie in korrelvorm
onderzocht.Hetisdeverwachtingdat het
procesgebaseerd isopionenwisseling uitgaandevancalciumfosfaten welkvooralbij
relatieflagepHeffectief is.Het fluoridezal
hierbij aanhetfosfaat wordengebonden
waardoorverspreidingvrijwel uitgeslotenis.
Arseenwordtgoedgeadsorbeerd door
zeolietkorrels voorzienvaneenlaagje ijzeroxide.Aangeziendegetestekorrelsopden
duur uiteenvallen inwater,wotdtgezocht
naatsynthetische ofnatuurlijke zeolietendie
ditnadeelniet hebben.

Arseenverwijdering uit grondwater
Dr.BranislavPetrusevski (IHE)belichtte
desituatieinBangladeshwaardearseenproblematiek vanhetgrondwater het meest nijpend is.Hier drinkt waarschijnlijk 25 tot60
procentvande120miljoen inwoners grondwatermeteenveeltehoogarseengehalte,
hetgeen vroegoflaat tot allerleivormen van
kankerleidt.Ditprobleem doetzich niet
alleenvoorinBangladesh maar inveelmeer
landen,zoalsIndia,Nepal,Japan,Ghana,
Chili,deVerenigdeStaten enHongatije.Met
namevanwegehet ontbreken vanwatetleidingsystemen inlandbouwgebieden zoals
Bangladesh,richthetonderzoekzichopde
ontwikkeling van 'point-of-use'-systemen.
Metijzer gecoateactievekoolenzand blijkenveelbelovend voordeadsorptievevetwijderingvanarseen.Meteenzogeheten familiefilter met tweeliter adsorbentkaneen
gemiddeld gezin inBangladesh 18 maanden
atseenvrij drinkwater maken.
Teroptimaliseringvanhet familiefilter
onderzocht PinarOmeroglu (IHE)in het
kadervanhaarMSc-studiemet ijzer gecoat
zand.Metuit praktijkinstallaties afkomstig
gecoatzand constateetdezijdat80procent

verwijderingvandriewaardigarseen inrwee
uur haalbaar is.Deverschillen tussendetoegepaste filtermaterialen bleken somserg
groottezijn.Naderonderzoek leerdedat
met namedecontacttijd een belangrijke
paramerer is.Eenindicatievandebruikbaarheid vanadsorbentia voorarseenverwijdering wordt verkregen met kortebatchexperimenten.

Adsorptieve ontijzering
Met heteindevanzijn promotietijd in
zicht,presenteerdeSarojSharma(IHE)de
belangrijkste resultaten vanzijn onderzoek.
Het proces,waarbij ijzer(II) door adsorptie
envervolgens oxidatieingeadsorbeerdetoestand uit dewaterfase wordt verwijderd,
biedtmet namevootdelen alskorteinlooptijden, langerelooptijden, minder spoelwaterenverbeterdewaterkwaliteit. Het proces
kanvollediganaëroob worden uitgevoerd
gevolgddoor terugspoelen met zuurstofrijk
waterofdoor filtratie met zuurstofarm
water waarbij deadsorptieplaatsen patallel
aanadsorptievan ijzerpij wordengeregenereerd.Sharmaconcludeerdedardeaanwezigheid vanveelvoorkomendeionenals
Mn2+,Ca2+enNH4+geensignificante invloed
heeft opdeadsorptieve verwijdering van
ijzerpij. DepHvanhet water speelt weleen
belangrijke rol:bijeenzuurgraad van7verlooptdeadsorptie vanijzer aandecoatingal
gauw eenfactor tweebeterdan bijeen zuurgraad van6.
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Oproep voor
WEFTEC 2002
DeWaterEnvironmentFederation(WEFjdoet
eenoproepomprocfschijten enanderemanuscriptenoptesturenvooreeneventuelepresentatie tijdensWEFTEC in2002,degroorsteconferentieen
beursopwatergebiedvanNoord-Amerika. De
uiterstedatumwaaroppublicatiesingeleverdkunnenworden,isj december.

ACTUALITEIT

WRK verlegt leidingen
DeWEFisin 1928opgericht als internationaleverenigingoptechnisch eneducatief
gebied waarvandeledenzich bezighouden
met hetwereldwijde warermilieu.Opdit
moment teltdeWEFbijna 40.000leden uit
77organisaties in31 landen.DeNVAiser
éénvan.
Eénvandeactiviteiten ishetjaarlijks
organiseren vaneenbeurs,deWEFTEC.De
75eWEFTECwordtvolgendjaarvan28september tot 2 oktober inChigacogehouden
enbesraat uitmeet dan80(technischejsessiesmet ruim450lezingeneneenaantal
wotkshops.
Hetprogrammacomité isnogopzoek
naar manuscripten ophetgebied van waterbehandelingstechnologie, afvalwaterinsrallaties,grondwarervervuiling, waterhergebruiken-onderwijs. ^

Waterstofperoxide
Injectie vanwatersrofperoxide aananaëroobijzerhoudend warer initieert hetFentonproceswaarmeenaastoxidatieveomzettingvanbestrijdingsmiddelen tevensde
ontijzering kanworden verbererd.Dr.Guus
IJpelaar(KiwaJpresenteerdede resultaten
vaneenonderzoekdatinsamenwerking met
Waterleidingmaarschappij 'Noord-WestBrabanr'werduitgevoerd.Toepassingvan
eenlagedosiswaterstofperoxide resulteerde
ineensignificanre verbereringvande
onrijzering (minder dan0,01 mg/Ijeneen
verlagingvandetroebelheid (van0,3naar
minder dano,iJ.Dezecondities blekengeen
averechtseffect tehebbenopde ontmanganingendeverwijdering van ammonium,
nitraat ennitriet.Bovendienwerdgeenbromaatgevotmd enwashetAOC-gehaltena
snelfiltratie beperkt.
Hetgebruik vanhogedoseswaterstofperoxidegingechrer ten kostevanalle
(genoemdejfiltratieprocessen.Eenveelbelovendprocesdus,maaroptimalisatievande
dosisiseenveteiste. •"

istekrijgenop(001J703 6842401 o/pere-mail:
confm@wef.orcj
LidwordenvanhetWEF kanook. Dehuidige
ledenkomenuitallegeledingenvandewaterwereld:vanoverheidtotindustrieenvanmanagers
totstudenten.Hetlidmaatschaplevertkortingop
voorhetbijwonenvanconferenties,seminarsen
workshops,enop boeken,tijdschriften, cd-romsen
cursusmateriaal.
Vooralgemeneinformatie:(001J703£842452.

Meerinformatie overhetinsturenvan 'papers'

WatertransportmaatschappijRijn-Kennemerland
zaldekomcndejareneenaantal leidingentussen
AmsterdamenUtrechtmoetenverleggen.Het
gaatomleidingenmeteendiametervan120tor
150cm,dieop hettrace'liggenvandetoekomstige
brederesnelwegAz.
Op6juli tekenden deWRKenRijkswaterstaat hiertoeeenovereenkomst.WRK
moetiniedetgevaldedubbele transportleidingtussenVinkeveen enAbcoudeverleggeneneennieuwekruisingmetdeA2realiserendooreenboring.Overanderegrote
aanpassingen bij Breukelenén LeidscheRijn
loopt nogoverleg.Hergaatomdegrootste
wijzigingen inhertransportleidingnet in
het50-jarige bestaan vandeWRK.
Tijdens dewerkzaamheden wordtde
waterleveringzomin mogelijk
onderbroken, f

In195151pasteWRKhaarleidingnetrondBreukelenalaaninverbandmetdetoekomstigeuitbreidingvanzowelde
spoorlijnalsdesnelwegtussenAmsterdamenUtrecht.ToenginghetomlietzogehetenVelinen'vandetransportleidingomdiesterkertemaken.Numoetdeleidingverlegdworden.

ing. Hans Vrouwenvelder en
dr. Guus IJpelaar(KiwaJ
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