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H A N D R E I K I N G VAN COMMISSIE INTEGRAAL WATERBEHEER

'Meeruniformiteit
nodigbijverwerking
membraanconcentraten'
Bijdetoepassingvanmembraanfiltratieprocessen aiseIektrodialyseenmicro-,ultra-,nano-enhyperjiltratie(omgekeerdeosmose)komenmembraanconcentratenvrij.DeCommissieIntegraalWaterbeheer
(CIW)heeftonlangsde handreiking 'Lozingvanmembraanconcentraten' uitgebracht.Voornaamstedoel
vandezehandreiking isuniformiteit tebevorderenbijwaterbeheerdersenanderebetrokkenoverde
verwerkingvan membraanconcentraten.Dehandreikingrichtzichvooralop nano-enhyperfiltratieen
elektrodiabyse,omdatmetnamedezetechniekenindebelangstellingstaanbijwaterbereiditysprojecten.

Dehandreikinggeeft informatieover
waterverbruik inNederland eneenoverzicht
vanconventionele waterbereidingstechniekenenbeschrijft ingrotelijnen dewerking
vanmembraanfiltratieprocessen. Daarna
volgteenbeschrijvingvandemilieuhygiënischeconsequenties vanhetgebruikvan
membraantechnologie.De membraanfiltratieprocessenstaanintoenemendemateinde
belangstellingvanwaterleidingbedrijvenen
industrievoordebereidingvandrink-en
proceswater.Voornaamsteredenenhiervoor
zijn dealsmaardalendeinvesterings-en
exploitatielasten vanmembraaninstallatiesin
combinatiemetstijgende kostenvandrinkwatergebruik engrondwateronttrekking.
Daarnaastismembraantechnologie uiter-

mategeschiktvoordeleveringvanwatermet
eenspecifiekekwaliteit(bijvoorbeeld huishoudwater)enspeeltheteenbelangrijkerol
bijuitvoeringvanwaterbesparings-enwaterbeheersingsprojecten.
Hetmembraanconcentraat kenmerkt
zichvooraldooreengrootvolume.Demeeste
waterbereidingsinstallaties gaanuitvande
productievanminimaal 100.000totenkele
miljoenen kubiekemetersperjaar.Hiervan
wordt 15tot25procentalsconcentraat
geloosd,afhankelijk vandegekozen bedrijfsvoering.
Dekwaliteitvanhetconcentraatis
vanzelfsprekend afhankelijk vandekwaliteit
vandegrondstof Eenvuistregelisdathet
concentraatongeveerzestotzevenmaalde

DeCommissieIntegraalWaterbeheerzietbehalvevoordelenooknadelen.
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Voordelen

Nadelen

Gelijktijdige verwijdering vanmeerdere
componenten (bijv.kleurenhardheid).

Hetwaterverbruikishoog,hetgeenbij
gebruik vangrondwater nadeligkanzijn.

Toepasbaarheid voorreinigingvan
oppervlaktewater isgoed,waardoorgrondwateronttrekkingbeperktkan blijven.

Hetenergieverbruik ligthogerdanbij
conventionele technieken.

Flexibelebedrijfsvoering bijveranderingin
aardenomvangvandegrondstof
(modulaireopbouw).

Insommigegevalleneenforsgebruikaan
hulpstoffen.

Afnemende (koper)corrosievanwaterleidingsystemenenlager energieverbruik
vanwarmwatertoestellen, doordateenzeer
lagehardheid bereiktkanworden.

Mogelijke lokaleeffecten doordelozingvan
membraanconcentraten.

oorspronkelijke concentratiestoffen bevat.De
concentratieaanzoutenkantoenemen indien
zoutzuur ofzwavelzuurgebruikt wordtvoor
reinigingvanmembranen ofomscalingte
voorkomen.Dechloridegehalten lopendaarbijvaakoptot1,5à3g/l,sulfaatgehalten tot
0,3 à1 g/l.
DehandreikingvandeCIWbesteedtveel
aandachtaandeverwerkingvanmembraanconcentratenendewettelijke aspectendie
vanbelangzijn.Indemeestegevallenbestaat
noggeenbehandelingstechniek voorhet
concentraatdieals'standdertechniek'gedefinieerdkanworden.Slechtsinuitzonderingsgevallenzijn mogelijkheden aanwezig,
bijvoorbeeld bijgrondwateronttrekkingenop
zandgronden waarhogenitraatgehalten
voorkomen.
Bijdefeitelijke beoordelingvaneenspecifiekelozingvanhetconcentraat moeten,
naastdebeïnvloedingvanoppervlaktewater,
ookaspectenzoalsenergie-engrondwaterverbruik,dehardheidvanhetproductiewater,hetwasmiddelengebruik enhetonderhoudvanwatertoestellenwordenmeegenomen.Bijdewettelijke aspecten wordt
aandachtvoorderandvoorwaarden opgelegd
doordeWetverontreiniging oppervlaktewateren(bijdirectelozingopoppervlaktewater),
deWetmilieubeheer (bijlozingopeenrioleringssysteemenrioolwaterzuiveringsinstallatie)enhetLozingenbesluit Bodembescherming(bijlozingindebodem).
Demeestgebruiktelozingsoptieis
momenteeldelozingopoppervlaktewater.
Daarbij iserveelalvoorgezorgddatdelozing
opgrotereoppervlaktewateren plaatsvindt,
zodatdegevolgenvoordewaterkwaliteit
beperkt blijven.
Lozingophetrioolisin demeestegevallengeenaanvaardbareoptie(nietdoelmatig)
inverband metdelageconcentratiesaan
biologischafbreekbare verbindingen.Bovendien iserkansopverstoringvanhetzuiveringsrendement vanderwzidoordeaanzienlijkeverhogingvandehydraulischebelasting.
InhetLozingenbesluit Bodembeschermingisdemogelijkheid opgenomenom
ontheffing teverlenenvoorherlozenvan
afvalwater indebodem.
DeCommissieIntegraalWaterbeheer
heeft ministerPronkvanVROMverzochtmet
spoeddemogelijkheden enrandvoorwaarden
teonderzoekenomtekomentoteendergelijkeontheffing. Erzijn namelijk situaties
waarinlozingindebodemeenmilieuhygiënischvoordeelbiedt.DitisvolgensdeCIWin

hetbijzonder hetgevalbijdeonttrekkingvan
grondwater.Het terugbrengen vanhet
concentraat indebodemzoudanleiden tot
eenaanmerkelijkebesparingop hetgrondwaterverbruik. Ditdientbijvoorkeur samen
tegaanmeteenbeperkteconcentratievan
zoutgehalten enhetvermijden vanhet
gebruikvan'systeemvreemde' hulpstoffen.
Technisch iseendergelijke bedrijfsvoering
momenteel alhaalbaar.
Dehandreikingbesteedt bijzondere
aandachtaanhetgebruikvanhulpstoffen bij
debedrijfsvoering van membraanfdrratie.
Hulpstoffen zijnonder meernodigom
scaling(neerslagen vanonderanderecarbonaat-enbariumzouten)enbiofouling (neerslagenvanbiologischmareriaalopde
membranen)re voorkomen ente bestrijden.
Bijdrinkwaterbedrijven vindt eenuitgebreidevoorzuiveringvandegrondstofplaats,
bijvoorbeeld doorzandfiltratie. Hetgebruik
vanhulpstoffen bijdrinkwaterbereiding is

bovendienomvolksgezondheidsredenen aan
strengeregelsgebonden.Deze drijfveer
ontbreektbijdeindustrieendatleidtvaaktot
eenminderuitgebreidevoorzuiveringeneen
hoger hulpstoffenverbruik.
DeCIWwilnaderonderzoeknaarderelarietussendevoorzuiveringvangrond-en
oppervlaktewater enhergebruikvanhulpstoffen. Deverwachring is datvoorzuivering
zowelmilieuhygiënischealseconomische
voordelenbiedt.Doordatschonerwater inde
membraaninstallatie wordtgereinigd,
hoevenmembranen minder vaakteruggespoeldtewordenenzaldelevensduurvan
membranentoenemen.Envervangingvan
membranen isjuist degrootste kostenpost,
samen metenergieverbruik en hulpstoffenverbruik.
Eenkwantitatieveafweging is inzijn
algemeenheid nietmogelijk. Hetblijft aande
waterbeheerder omsamenmet waterleidingbedrijven ofindustrievoormaatwerkte

zorgen.Dehandreikingvoorzietwelineen
aantalpraktijkvoorbeelden die handvatten
kunnen biedenbijdatmaatwerk.De CIW
gaatervanuitdatdehandreikingookeen
belangrijkerolzalspelenbijde temaken
proceskeuzesvoordedrinkwaterproductie.
Daarnaast benadrukt CIW datdehandreikingeenfunctie heeft voordebewustwordingrondom membraanconcentraten.Alte
vaakvormendezeeensluitstukbijdevoorgenomeninitiatieven inplaatsvaneenintegraalonderdeelindebesluitvorming.Het
voornemen isomdeervaringenmetde
handreikingovercircadriejaar te
evalueren. %
ing.R.Saft(RIZA]
ing.J. Leer(WaterschapRijnenIJssel)
Dehandreikingkomtmedio/ebruariuit.
BestellenkanviahetCIW-secretariaat:
CIW@hkwiivs.minvenw.nl

advertentie

DynaSand:
het enige echte
continu zandfilter
Wereldwijd zijn er al meer dan
10.000 units geplaatst.
Continu zandfilter voor
behandeling van drinkwater
proceswater voorbereiding
huishoudelijk afvalwater
water recycling
behandeling industrieel
afvalwater
Biologisch filter voor
nitrificatie/denitrificatie van
huishoudelijk afvalwater
nitrificatie/denitrificatie
van industrieel afvalwater

Waterlink Benelux
Waterlink Benelux BV
Postbus 522
1940 AM Beverwijk
Telefoon 0251 210012
Telefax 0251 224017

GIET UW WERVING VOOR
OPLEIDING & PERSONEEL
IN HET JUISTE VAT
Reserveer ook uw personeelsadvertentie
in H 2 0, hét tijdschrift voor
watervoorziening en waterbeheer.
Bel voor informatie Anita Korevaar:

010-4274180
H2.O -: 1-2000
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