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Vervuiling membranen
blijft eenprobleem
Innavolgingvanhersymposium utmaart2002overdebereidingvanproceswaterverzorgdeKiwaop
ir maartjl. eensymposiumovermembraanfiltratie bijdebereidingvanproccsvvareriirdeindustrie.
Demeerdan80deelnemersvormdeneenbreedplatform vanvertegenwoordigersvandevoedingsmiddelen-,papier-enchemischeindustrie,waterleidingbedrijven, leveranciers,ingenieursbureausen
kennisinstituten.
Tijdens het symposium vanvorigjaar
werddoordedeelnemers dewensuitgesprokenomeenspeciaalop membraanfiltratie
gerichtsymposium teorganiseren omervaringenenkennis uit tewisselen.Ditwas
voorKiwaaanleidingomhet programma
van11 maart samentestellen.Dedagbegon
met eenlezingvanLambertPapingvanDow
Beneluxovereenintegraalwaterproject bij
dezefirmamet verschillende waterstromen,
waterkwaliteiten, klantenenprocessen.Het
project moet besparingen ophetgebiedvan
milieu engeldopleverendoor hetenergieverbruik teverlagen enwater tehergebruiken.Vooraldeplanning endelogistiekeaanpakmaakten bij deaanwezigen indruk,
omdat heteengroot bedrijvenpark betreft
met velefabrieken diecontinu watervan
allerleikwaliteiten nodig hebben.
PhilipsSemiconductors in Nijmegen
maakt sinds 1986ultrapuur wateruit drinkwatermetbehulpvanmembraanfiltratie, zo
verteldeHennyJansen.In1995stapte het
bedrijfinNijmegen overop 'thin-film-composite'membranen, waarnavervuilingsproblemenoptraden.Dezeproblemen zijn
gedeeltelijk opgelostdoor bisulfietdosering
voordemembranen testoppenendemembranen later tevervangendoor 'low-fouling'
membranen, waardoordeproblemen met
fouling opdemembranen sterk verminderde.Demembraanvervuiling ishiermee
ondercontroleenchemischereinigingis
nogslechtséénkeerpernegen maanden
nodig.Devraaghoedevervuilingistevoorkomenwerdechter(nog)niet beantwoord.
DezeconclusietrokookJeroenSchulze
vanBavaria.Bavariapastsindseenaantal
jaren nanofiltrarie roeomproceswarer te
bereiden uitgrondwater.Integensrelling tot
enkeledrinkwaterbedrijven wordt nanofilH20
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tratieniet toegepast ophetonbeluchte
grondwater,omdarBavariaderisico'svan
luchrinslag,mermembraanvervuiling tot
gevolg,tegrootvond.Indehuidige situatie
bedraagt dereinigingsfrequentie vande
membranen éénkeerperdriemaanden.De
bierbrouwerij istevredenoverhet gebruik
vannanofilrratie: hetiseengoedkoopproces
enheeft duidelijk (milieu)voordelen (lager
chemicaliënverbruik)tenopzichtevan
ionenwisseling, maar verbetering vande
beheersbaarheid vande membraanvervuilingisookhiereenbelangrijk punr.
Dateralveelbekend isovermembraanvervuilingenhetvoorkomen, herkennen en
oplossendaarvan,bleekuitde presentatie
vanBasHeijman vanKiwa.Voorzowel
micro-enultrafiltratie alsnanofiltrarie en
omgekeerdeosmosezijn inmiddelsde
nodige'insrrumenren' ontwikkeld.Hetvaststellenvanvervuilingineenmembraaninstallatiebegintbij hetgoed normaliseren
vandemeetgegevens.Bijulrrafiltratie isdat
relariefeenvoudig,maarbijnanofiltrarie en
omgekeerdeosmoseisnormalisatie specialistisch werk.Omvervuilingsproblemen aan
tepakken moeteerstvastgesteld worden
welkrypevervuiling(deeltjes,scaling,biologisch,organisch)deproblemen veroorzaakt.Afhankelijk hiervan kaneenoplossing
gezochtwordenindevoorbehandeling,
procesomstandigheden ofreiniging.
Tijdens dediscussienadepresentatie
werdhet ideegeopperd omde samenstelling
vanmembranen aantepassenaandeverschillendetypesvervuiling.Ditideebiedt
volgensKiwaperspectiefenzalindetoekomstwordenonderzochtzodradevervuilingbetergekarakreriseerd kan worden.
Daarnaasr bleekdatookophetgebiedvan
reinigingvanmembranen, om besraande

Vervuilingopeenultrafilrrattemembraan.
membraanvervuiling teverwijderen, nog
het nodigeonderzoeknodigis.
MarkKuijpersvanEdeA,diedenutsvoorzieningenlevertbijDSMinGeleeen,vertelde
overdeoptimalisatievandegrootstedemiwater-installatieinEuropa,waarbijzowelher
ultrafiltratie- alsomgekeerdeosmoseproces
zijn verbeterd.Deproductiecapaciteitvande
ultrafiltratie-installatie isvergrootdooraanpassingvandespoelprocedures endeprocesregelingen.Bijdeomgekeerdeosmoseismer
proefinstallatie-onderzoek vastgestelddatde
hogereinigingsfrequentie verlaagd kanwordendoorhetdoserenvaneendesinfectiemiddel.Desondankszaleenperiodiekereinigingnodigblijven.
Het laatstepraktijkverhaal,vanPeter
VaalvanDELTA,betrofdeproductievan
proceswater opbasisvanafvalwater voor
Ceresrar.Onderzoeknaardemogelijkheden
voorwaterbesparingleverdeopdatdie
alleenmogelijk isdoorafvalwarer tehergebruiken.Inmiddels isditgebeurd doortoepassingvanultrafiltratie en omgekeerde
osmose.DELTAbeschouwr dezeprocessen
inmiddels als'bewezen rechnieken'.Een
belangrijkgegeven isdarherhergebruikvan
afvalwarer plaatsvindt bijdeproductievan
grondstoffen voorvoedingsmiddelen. Hieroverzijn specialeafspraken gemaakt metde
Keuringsdiensr vanWaren.
AanheteindevandedagleiddeJoost
KappelhofvanKiwadebelangstellenden
langsdelaatstevoorbeelden vannieuwe ontwikkelingen ophetgebiedvanmembraantechnologie.Diverseprocessen passeerden de
revue,waarbij hetpubliekvooral interesse

MBR-onderzoek
HetgehelePlatform inditnummer staatinhettekenvandeontwikkelingen ophetgebiedvan
demembraanbioreactoren.Nadatinoktober2001 hetspecialeH20-nummeroverdeMBRtechniekuitkwam,isopditgebiedhetnodigegebeurd.InBeverwijkbegonhetHoogheemraadschapvanUitwaterendeSluizeninHollandsNoorderkwartier samenmetSTOWAenDHV
in2000meteengrootschaligpilotonderzoek.
Voordegenendiemeerinformatie verlangen,staathierondereenlijstje metnamenvanmensendiemeerkunnenvertellenoverdespecifiekesoortmembranen.
membranen
Kubota
Mitsubishi
Toray
X-Flow
Zenon

contactpersonen
dhr.Kerkman
dhr.Geraats
dhr.VandenBerkmortel
dhr.Futselaar
dhr.Durieux

telefoonnummer
(0320)292020
(030)69432 10
(0032) 16616111

Membraanfiltratie wordtsteedsvaker
toegepastbijdebereidingvandrink- enproceswater.Bijalletoepassingen isinmeerof
minderematesprakevan membraanvervuiling.Dekennisomdievervuilingtevoorkomen,teherkennen enoptelossen neemt
metrasseschreden toe.Tochblijven enkele
vragenonbeantwoord.Zoisnog onduidelijk

Eensterkvervuildomgekeerdeosmosemembraan.

HermanRotermundt
Onwerkelijk.Datiswaterdoorje
heengaatbij hetberichtvanhetplotselingeoverlijden vanons medebestuurslid
Herman Rotermundt. Opdonderdag
13 maartj.1.isHerman Rotermundt op
55-jarige leeftijd overleden.Herman was
sinds 1999lidvanhetbestuurvande
KoninklijkeVerenigingvoorWaterleidingbelangen inNederland.

(074) 242 20 09
(026)3210522
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toondevoorontzouting middels 'capacitieve
deïonisatie'.Dezerelatiefnieuwe techniek
biedtdevoordelendatgeen chemicaliën
nodigzijneneenhogeopbrengstgerealiseerdkanworden.Hetproceszaldekomendemaanden worden onderzocht bijhergebruik vangietwater indetuinbouw.

In memoriam

welkeorganischestoffen membraanvervuilingveroorzaken, hoe membraanvervuiling
kanworden voorkomenenwanneervervuilingoptreedt hoedatkanworden bestreden.
Kiwaheeft daarom het initiatiefgenomen
totdeoprichting vaneenplatform van
industriële eindgebruikers datgericht
onderzoek kanopzettenen waarbinnen
kennisoveroplossingen kanworden uitgewisseld, f
Voormeerinformatie:
RonaldHopman(030J6069638of
ErwinBeerendonk(030)<

Binnen hetKVWN-bestuur was
Herman ondermeer verantwoordelijk
voordebuitenlandactiviteiten enindie
hoedanigheid washij mede-organisator
vandevorignajaar gehoudenBeneluxwaterdagen inLuxemburg.Ookvertegenwoordigde hij deverenigingin het
Nederlands comitévandeIWA.Namens
deKVWNhadHerman zitting inhet
bestuurvandeStichtingWaterleidingmuseum.Zijn bijdrage aan hetKVWNvoorjaarscongres inLeeuwarden isnu
abrupt toteeneindegekomen.
Herman bezatgrotekennisvanhet
watervakeneenwarme belangstelling
voordewaterwereld inalhaar facetten.
Metzijn heldereen overtuigende
betoogtrant konhij boeiendencharmant, maar zekerookvasthoudend zijn
visieopdeontwikkelingen indewatersectoruiteenzetten. Envanuitdiegrote
betrokkenheid metwatergafhij zijn
inbrengenwaardevollebijdragen aande
activiteiten vandevereniging.
MetHerman verliezen weeenfijne
collegaeneengedrevenen markant
watermens meteengrootgevoelvoor
humor.
Woensdag19maartj.1.hebbenwe
definitiefafscheid genomen van Herman
tijdens deherdenkingsbijeenkomst in
Twelloendebegrafenis inTerwolde.Vele
vriendenencollega'swarendaarbij aanwezigomhun medelevenmetde familie
tebetuigen enomteonderstrepen wat
hijvoordewaterwereld heeft betekend.
Het bestuurvandeKVWNwenst
zijn vrouwJet,zijn kinderenenverdere
familieu veelkracht toebij hetverwerkenvanditgroteverlies.
Martienden Blanken
Frans Schulting
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