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.•"

ACTUALITEIT

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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