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S L U I T E N D E WATERKRINGLOOP I N DE TEXTIELINDUSTRIE

Overheidsubsidieert
vierduurzame
waterprojecten
Onderdenoemer'Doorbreken naarDuurzaam'presenteerdehetoverheidsprogrammaeconomie,
ecologieentechnologie(c.e.t.)onlangs15projecten diestrevennaareconomischegroeiéneen
verbeteringvanhetmilieu.Dezeprojecten, diedoor/undamentee!onderzoekstrevennaartechnische
oplossingen,krijgen intotaal/o miljocnguldensubsidie,Hieronderbevindenzichookenkele
projecten dietemakenhebbenmetbesparingvanwatermverschillendeindustrietakken.
Viervande25 projecten zijn directop
water(besparing) gericht.Datzijn:desluitingvandewaterkringloop indetextielindustrie,waterwinning uitrookgassenvan
eenelektriciteitscentrale, fermentatievan
bakkersgist zonder afvalwater eneenonlinemonitoring- enbesturingssysreem voor
proceswater indeglastuinbouw.
Waterkringloopsluiting indetextielindustrie iseenmoeilijke zaak.Doorde
grotehoeveelheid (kleur)stoffen inhetafvalwaterendeonregelmatigheid vande
processen iskringloopsluiting nogmaar
beperkt mogelijk. Inditproject,datinmiddelsdetweede faseisingegaan,wordteen
breed toepasbaarzuiveringssysteem ontwikkeld,meteenduurzaam karakter.Dathoudt
indatdezuiveringgeenchemicaliën nodig
heeft endatzominmogelijk slibwordt
gevormd.Dezuiveringbestaat uiteen
combinatievanaërobe/anaërobezuiveringstechnieken,gecombineerd metadsorptiemicroftlrratietechniek. Hetslibdatontstaat
wordt,nabehandeling,gebruikt alsextra
adsorptie-medium.
Indeeerste fasevanditproject zijnde
zuiveringstechnieken afzonderlijk onderzocht.Indetweedefase worden dezetechnieken gecombineerd. Hetonderzoek wordt
uitgevoerd doorTNO-Texriel,TNO-MEP,
PâquesWaterSystemsbv,Wageningen
Universiteitenverschillende textiel-en
tapijtbedrijven. Herproject looptnogtot
31 december2002.

Bakkersgist
OokhetonderzoekvanDSMBakery
Ingredients,samenmetdeUniversiteitvan
Amsterdam endeTUDelfr, iseenvervolgop
eeneerderproject. Hier wordt onderzocht
44

H20

hoebij defermentatie vanbakkersgisrop
water kanworden bespaard.Ookkomtbij
het huidige procesveelafvalwater vrij,wat
aanzienlijk verminderd kanworden.
Bijhetproduceren vanbakkersgisr
wordt melasse aangrote fermenratietanks
toegevoegd.Ditiseenafvalproduct uitde
suikerindustrie: watermetsuikerenandere
elementen, waardoor degistgroeit.Deze
melassemoeteerstgeconcentreerd worden
met eencentrifuge, waarbij veel afvalwater
vrijkomt. Omdemelasseresten lateruitde
gist teverwijderen, wordt dezegewassen,
waarbij (opnieuw) veelafvalwater vrijkomt.
Ditafvalwarer wordt gedeeltelijk ingedampt
totvinasse,datgebruikt wordtbijde
productievanveevoer,enhetrestant moet

ineenafvalwaterinstallatie wordengereinigd.Zowelhetindampen alshetreinigen
iseenkostbaar proces.
Debetrokken partijen zoekennunaar
eenproceswaarbij hetconcentrerenen
wassenvandegist niet meer nodig is. Ook
wordtgezocht naareenvervangingvoorde
melasse,dateigenlijk niet genoegsuiker
bevat,enwaarvan teveelcomponenten niet
wordengebruikt.Ditprojecr loopttot
30juni 2002.Hetisdebedoelingdatvóórhet
eindevandieperiodeeenproefmsrallatie is
opgebouwd.

Glastuinbouw
Deglastuinbouw heeft haar eigenspecifieke problemen.Overenkelejaren magzij
het milieu nauwelijks meer belasten.Dat
houdt indatgeenstoffen meernaarde
bodem enher(grond)water mogen lekken.
Dezeafspraak tussendeglastuinbouwersen
delandelijke overheid isvastgelegd ineen
convenant, maar detechnologie isnogniet
instaateengesloten kringloop telaten
functioneren. Verschillende afdelingenvan
deuniversiteit vanWageningen enverscheidenebedrijven willenovervierjaareen
prototypevaneenkasontwikkeld hebben,
waarindeplanren alleendargene ontvangen
watzenodighebben.Hierdoor komengeen
overtolligestoffen meerinhermilieu
terecht.
Eenwezenlijk onderdeel vaneen
dergelijke insrallarie iseenmeetsysteemdat
preciesbepaalt watendeplanten nodig
hebbeneninwelkehoeveelheden.Dit

EénvandesuccesvolleproevendoorTNOmetnieuwezuiveringstechniekenindetextielindustrie,waarbijgeen
chemicaliënmeernodigzijn(foto:Arka).

systeemzorgtnietalleen vooreen efficiënter
gebruik vangrondstoffen enminder belastingvanhetmilieu,maarde projectgroep
verwacht ookdekwaliteit vanheteindprojecr tekunnen sturen.Omdewaterkringloop tesluiten wordrhetgietwater
gezuiverd,zodathetopnieuwgebruiktkan
worden.

Water uit rookgassen
Eentotaalanderprojecr wordt uitgevoerd doordeUniversiteit Twente,WhatmanAquiloGasSeparationendeelektriciteitsbedrijven EPON,UNA,EPZenEZH.Zij
proberen watertewinnen uitde rookgassen
vanelecrriciteitscentrales.Hetwaterzou
gewonnen moeten wordenmetselectief
waterdamp-doorlaatbare membranen.
Ineenelektriciteitscentrale wordtop
verschillende plaatsen (drinkjwater
gebruikt, onder andere voorkoeling.Dit
water komt voorhetgrootstegedeelteals
waterdamp terecht inderookgassenen
verdwijnt viadeschoorsteen.Dewinningen
(her)gebruikvanditwatet iszowel vanuit
economischalsecologischoogpunt interessant.Probleem hierbij isdatdirecte condensatievandewaterdampgeen bruikbaar
water oplevert,doordecorrosievewerking.
Meteenselectief waterdampdoorlaarbaar
membraan wordtschoon water gewonnen.
Doordat derookgassenopdezelfde temperatuur blijven, hoevenbovendien bij bepaalde
centrales deschoorstenen niet langer extra
verwarmd teworden.Ditvoorkomt condensatieindeschoorsteen vandeaanwezige
waterdamp.
Demembranen moeren welaan
bepaaldeeisen voldoen,omdat derookgassen aggresiefzijn. Inditonderzoek wordt
gekeken naardetechnische haalbaarheid.
Deeigenschappen vanderookgassen
moeren geïnventariseerd worden,evenalsde
gewenstewatetkwaliteit. Daarnaast moeten
degewenstemateriaal-enmembraaneigenschappen bekeken worden.Alsdetechnische
haalbaarheidsstudie positiefis, zaldeeerste
aanzer wordengegevenvooreenprocesontwerp.Ookwordtdaneeneconomische
haalbaatheidstudie uitgevoerd.Vervolgens
kunnen eventueelgeschikte membraanmodules verder worden ontwikkeld ineen
meerjarig e.e.t.-project.
E.e.t.iseensamenwetkingsvetband van
deministeries vanEconomischeZaken,
Onderwijs,Cultuur &Wetenschap enVolkshuisvesting,Ruimtelijke Ordeningen
Milieubeheer.Ditisdevijfde keerdat
verschillende projecren subsidie krijgen.•"
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M I N D E R GEBRUIK B I O C I D E N I N KOEL- E N PROCESWATER

TNO bestrijdt
biofbulingmet
bio-filtratie
Ongewenstegroeivanorganismen inkoel-ofproceswatersystemenwordtnunog bestredenmet
biociden.MaarTNO-MEPisbezig meteenonderzoeknaareenmilieuvriendelijkeremanierom
schadelijke bacteriën,schimmels,gisten,algenenandereorganismentebestrijden, namelijk
biqfiltrane.
Debelangstelling naar alternatieve
bestrijdingsmerhoden voor biofouling
neemt doordeverscherpte regelgevingtoe.
Hetgebtuikvaneenaantal biociden wordt
op termijn verboden.TNObaseerthet
principevanbiofilrrarie ophet uitputten
vaneenaantal voedingsstoffen inhet
proceswater,zodat schadelijke organismen

Eenvoorbeeldvanccnwarmtewisselaarwaarinbiofoiding kanoptreden.

niet meer kunnen groeien.Doorineen filter
eengecontroleerde populatie vanbijvoorbeeldbacteriën tekweken,worden deze
voedingsstoffen verwijderd.
Ditvereist weleengoede monitoting
vanhetproceswater: door bijvoorbeeldde
aanwezigheid vanchloor kandepopulatie
'goede'organismen verminderen, waardoor
het filter niet meer werkt,en schadelijke
organismen weerkunnen groeien.
Biofouling kostopverschillende manierengeld.Indeeersteplaats moetende
organismen bestreden worden.Door
aangroeineemt hetenergieverbruik toe; de
warmre-enstromingsweerstand neemt
namelijk ook toe.Bovendien wordtbijde
constructievanwarmtewisselaars vooreen
grotet ontwerp gekozendanstrikt noodzakelijk is,omdat menrekening houdtmet
tendementsverliezendoof aangroei.Maar
apparatuur slijt ookharder doorcorrosie,en
deproductiekwaliteit kanaangetast wotden
doordevervuiling.
Doorhergebruik vanbiofiltratieen
doordedoseringvanbiociden testuren
zodat biofouling opeenaanvaardbaar
niveau blijft, wordteen milieuvriendelijk
'biofouling-management' mogelijk. TNOis
opditmoment bezigmetproevenop
laboratoriumschaal, maar grootschaligere
projecten worden binnenkort uitgevoerd. <f
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