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Verderzaldebrijn blijven waarhet is.Die
hoeft dus niet geloosd te worden.

Diepzee-ontzouting,
fictie ofrealiteit?

Twee ideeën

Eengroepstudenten aan deTUDelft heefteenverkennend onderzoekverrichtnaar devormgeving
endehaalbaarheid vandiepzee-ontzouting.Inhunvierdeopleidingsjaar moetenaankomende
civieleingenieursingroepsverbandgedurende 160uurgezamenlijk werkenaaneenzelfgekozen
praktijkprobleem. Aanhetproject Drinkwateruitdediepzeewerdgewerktdoorstudentengezondheidstechniek,waterbouwkunde eninfrastructuur. Deconclusievanhetproject isdatalshetconventioneleconceptvanmembraanfiltratie wordtlosgelatenendeschaalgrootgenoeg is, diepzeeontzouting economischhaalbaar zoumoetenzijn.
'Omgekeerde osmose'-membranen
worden momenteel toegepast om brak-en
zout water tefiltreren totzoetwater.De
membranen hebbenzeerkleine poriën,
waardoor hetzoutaanéénkantvan het
membraan achterblijft en alleen zuiver
waterdoor het membraan wordt geperst.
Om het water door het membraan te
kunnen voeren moet eendruk geleverd
worden dienodigisomwrijving enosmotischedrukverschillen teoverwinnen.Bij
zeewater betekent ditdateenvoordruk van
ongeveer70 barnoodzakelijk is.Omdeze
druk teweerstaan worden demembranen in
specialedrukmodules geplaatst.Verderzit
ereenlimietaanhet indikken van het
zeewaterenzalgeconcentreerd zeewater
teruggevoerd moeten worden.Dezehoeveelheid bedraagt zo'n tweederdevanhetopgepompte water.Voorhet lozenvan het
concentraat (debrijn] iseen vergunning
noodzakelijk.
Zeewater kan niet direct gezuiverd
worden.Daarom isookeen voorzuivering
nodigom vervuiling vande membranen

Spiraalgewonden'omgekeerdeosmose'-membraan.

tegen tegaan.Zwevendestofkan verwijderd
worden door micro-ofultrafiltratie en
doseringen worden toegepast om 'scaling' te
voorkomen.

Het principe
Doordemembranen opgrotediepte in
dezeeteplaatsen isde (hydrostatische]
voordruk reedsaanwezig.Alleen het gefilterdezoetewater hoeft opgepompt te
worden.Dit houdt indat ten opzichtevan
het conventionele 'omgekeerde osmose'systeem slechtseenderdevan het water
verpompt wordt.Dit houdt een aanzienlijke
energiebesparing in.
Opgrotedieptein zeekunnen dedrukvaten achterwegeblijven. Erisbovendien
geenruimregebrek.Hierdoor kan meer
membraanoppervlak toegepast worden,
waardoor eenlaagspecifiek debietgevoerd
wordt.Incombinatie met het feit datop
grotedieptegeenalgen en andere verontreinigingen aanwezigzijn, heeft dit tot
gevolgdat vervuiling minder snelzal
optreden en voorzuiveringoverbodig wordt.

In eersteinstantie washet ideevande
Italiaan F.Picarriomeendrijvend eiland in
zeeteconstrueren, waaropzich zonnecellen
bevinden ten behoevevandeenergielevering.Onder het drijvende eiland zoude
membraanfiltratie-installatie bevestigd
worden.Aandevormgevingvandeze
installatie wasnogweinigaandacht besteed.
Deprojectgroep vandeTUDelft heeft de
technische eneconomische haalbaarheid
vaneendergelijk concept bestudeerd. Eris
eenaantal alternatieven gegenereerd ophet
gebied van winning,zuivering en transport
enuiteindelijk isdegroepgekomen tot een
concept (ziedeartistimpression].
Degroepheeft het ideevaneen drijvend
eiland verlaten,omdatde kwetsbaarheid
ervan hoogwerdgeacht endeopwekking
vanzonne-energienietperseopzeegedaan
hoeft teworden.Verderwerdgeoordeeld dat
vooronderhoud eendrijvend eiland ookniet
strikt noodzakelijk is.
Dewinning- en zuiveringsinstallatie
wordr nu zwevend uitgevoerd opongeveer
700meter diepte.Deinstallatie bestaat uit
eenvertakt systeemvanleidingen waaraan
eengroot aantal vlakkemembranen is
bevestigd.Door hetverschil indruk tussen
het zeewaterenhet permeaat zaleen waterstroom doordemembranen gecreëerd
worden.Doorhetvrije bewegen vande
membranen in het waterzalnauwelijks een
extraconcentratie vanzoutoptreden en
zullen eventuele vervuilingen vande
membranen afglijden.
Het transport vanhet watergebeurtvia
eentransportleiding dieookzweeft totdat
debodem van het continentale plat wordt
bereiktenverderverankerd aandebodem
naar het vasteland geleid wordt. Desturing
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LuchtfotovanhetMidden-Oosten.

vandegehele installatie vindt op afstand
plaats.Onderzeerobots vetzorgenhet
onderhoud.Zij kunnen gedeeltes vande
installatie afkoppelen en vervangen(en
eventueel kunnen laten opdrijven).

Voorwaarden
Diepzee-ontzouting zalalleen toegepast
wordenopplaatsenwaarteweinigzoetwater
voordedrinkwaterbereiding voorhandenis.
De hoeveelheid tewinnenwater isookvan
belang,omdatdiepzee-ontzouting alleenop
groteschaaltoegepast kanworden.Daarnaast
moetdichtbijhetvoorzieningsgebied dezee
diepgenoegzijn omvoldoendevoordrukte
kunnen leverenvoorde membraanfiltratie.
Potentiëlegebieden indewereldzijn danook
delanden ronddeMiddellandsezeeende
RodeZeeen Zuid-Afrika.
Voordegenoemdelanden moetde
milieu-economische haalbaarheid afgezet
wordenregendealternatieve oplossingen.
Diepzee-ontzouting moetdaarom vergeleken
wordenmet bestaandekleinschaligeontzoutingsinstallaties dieoplandgeplaatst worden.

Voor- en nadelen
Devoordelenvandiepzeeontzouting zijn:
energiewinst tengevolgevanhetlagere
debietdat opgepompt moet worden;
geen voorbehandeling noodzakelijk
door delagedoorstroomsnelhedenen
hetzelfreinigend vermogen vande
membranen;
geendrukvaten rond membranen;
geenlozingvanconcentraat(brijn)nodig,
omdathetzourindezee achrerblijft;
grootschalige aanpak,waardoor investeringen relatiefgoedkoper worden
engeengrondaankopen ofonteigeningsprocedures nodig.
Denadelen vandiepzeeontzouting zijn:

Artistimpressionvandedicpzeeontzoutingsinstallatie.

transporrafstanden worden groter:
watermoet vanverderuirdekust
getransporteerd worden,maar ookop
land zaleengroter distributienetwerk
aangelegd moeten worden;
grorerc membraanoppervlakten,dus
meer materiaal;
hogereeisen aanpompen, afsluitersen
buismateriaal;
ingewikkelder onderhoud, beheeren
sturingenaparteapparatuur zal
onrwikkeld moeten worden
enspecialebeveiligingsconstructiesen
maatregelen nodigtegen eventuele
vernieling.
In hoeverredevoordelen opwegen tegen
denadelen is moeilijk tezeggen en hangt
ookafvandelokaleomstandigheden.Als
bijvoorbeeld energiewinsr en grondgebruik
alszeerpositiefworden beoordeeld en technologischeproblemen makkelijk opte
lossenzijn,zaldiepzee-ontzouting gunstigeruitvallen dan ontzouting via kleinschaligeinstallaties.Deprijs vanontzout water
zalwelaltijd hoger liggendan dievan
gezuiverd zoetoppervlaktewater ofgrondwater.Ingevalvanschaarstezaldeconsument echter altijd bereidzijn dezehogere
prijs rebetalen.

Verder onderzoek
Naastdeeconomische haalbaarheid
speelt detechnische en politiek-straregische
haalbaarheid eenbelangrijke rol.Uitgezocht
dient teworden inhoeverrehetsysteem
kwetsbaar isvoorsabotageenhoeditopgevangenzou kunnen worden. Tradirioneel
wordt debron voordrinkwater gezocht
binnen delandsgrenzen. Hiervan wordt
echter steedsvakerafgeweken vanwege
watergebrek.Grootschalige productie van

zoet waterendoorleveringoverdelandsgrenzen heenmoet dustotde mogelijkheden behoren. <f
L. Rietveld
J. van Dijk
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Samenwerkingin
Noord-Holland
PWNWaterleidingbedrijfNoord-Hollanden
hetHoogheemraadschapvanUitwaterende
SluizeninHollands Noorderkwartiergaan
gezamenlijkprojecten beginnendtepassenin
hetstrevennaar intensievesamenwerking
binnendewaterketen.
Dat voornemen isvastgelegd ineen
overeenkomst dieop31januari door beide
partijen is ondertekend.Verwacht wordtdat
desamenwerking resulreert inverlaging
vandekosten,verhoging vande duurzaamheid indewaterkeren en verbetering vande
wijze vanwerken.Ookverbetering vande
contacten met deklant moet extra aandacht
krijgen. Eenbijkomend doelisdatmedewerkersvan beideorganisaties vertrouwd
meteikaarswerk raken.
Hethoogheemraadschap enPWN
hebben elk 100.000gulden beschikbaar
gesteldvoorditjaar.De projectopdracht
loopt tot31 december en kanperjaar
wordenverlengd.
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