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Singaporegaat
waterprobleem
voortvarendte lijf
Singaporewordtaanbijna allekantenomgevendoorwater,maarheeftniettemin temakenmeteen
nijpend tekort.Voorzijn ambitieuzeplannen tenaanzienvandeproductievanComputerchipsheeft
destadsstaat ultrapuurwaternodig. Voordeproductievaneigendrinkwatermoetendemogelijkhedentothergebruikvan afvalwater wordenvergroot.Voorbeideplannen isnieuwemembraantechnologienodig.TNO Milieu ise'envandesamenwerkingspartnerswaarmee hetSingaporese
Environmental Technology Institute mzeeging.
"Indewereld bestaan maar viervan dit
soort installaties voordeproductie van
ultrapuur water.Wij hebben eréén van".
Dr.Raymond Brouzes,directeur van het
Environmental Technology Institute(ETI)
kijkt trots omzich heen in 'zijn' fabriekje op
hetcampusterrein vandeNanyangTechnologicalUniversity inSingapore.Het peperduresysteem van buizen, filters, membranen en ketelswordtgeflankeerd dooreen
klasse-iooclean room laboratorium, waarin
dekleinste spoortjes in het water kunnen
wordengedetecteerd.De pilotinstallatie
biedt deSingaporese industrie degelegenheid tests tedoenopbasiswaarvaneen
grootschalige productie vanultrapuur water
mogelijk wordt. Het staatje wilin vijfjaar
tijd 13 nieuwe fabrieken voor halfgeleiders
bouwen waarmeehet totaalaantal in2005
moet uitkomen op 25.Eengemiddelde
fabriek kostanderhalfmiljard dollar.Daarvanwordt 30miljoen dollar besteed aan
ontwikkeling vanvoorzieningen voorde
productie van ultrapuur water.Depilotinstallatie moet deindustrie helpen overte
stappen vanhalfgeleiders met een tesolutie
van250naar 130nanometer. Deinstallatie is
voordekomendedriejaar alongeveervolgeboekt voor onderzoek.

Paradox
Hetwaterprobleem vanSingaporeis
paradoxaal.Het landje wordt bijna geheel
omgeven door water.Maardat iszout water.
Voordeproductie vanonder meer chipsen
geneesmiddelen zijn echtergrote hoeveelheden ultrapuur water nodig.Daarnaast ishet
waterverbruik vandeinwoners relatief
hoog.Aandat laatstedoet deoverheid iets
door voorlichtingendoot verhogingvande
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prijs vandrinkwater. Het neemt niet weg
datSingapore iederjaar enorme hoeveelhedenzoetwater moet importeren vanuit
buurland Maleisië,omdat het zuiveren van
zeewater teduur en omslachtig is.Een
ongelukkige situatie,want Singapoteis
daardoor afhankelijk vanzijn grote eneveneenssnelgroeiende concurrent in zuidoostAziè'ophetgebied vanchips-en elektronicaproductie.Voorhet kleine staatje, datzich
sindsenkele tientallenjaren volledig
concentreert opzeerhoogwaardige industrie,betekent dat eenbedreiging vande
groeimogelijkheden. Brouzes:"Alsje tien
maalzoveelalsje buren uitgeeft aanzuiverenvanwater,kunje niet concurreren".Een
doorsnee fabriek diemaandelijks40.000
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halfgeleiders vantweehonderd millimeter
produceert, heeft dagelijks ongeveer8.000
kubieke meter water perdagnodig. Jaarlijks
kostdat vooreen fabriek grofweg 25miljoen
dollar.Het waterprobleem, zosteldede
Singaporeseoverheid halverwegedejaren
negentigvast,zoualleen maar groter
worden door stijgende prijzen ensteeds
strenger wordendeeisen.Bovendien zoude
vraagvandeindustrie verder toenemen
doordebouw vaneengroot aantal nieuwe
fabrieken. Dit probleem diendete worden
opgelost.Destadsstaat investeert sindsdien
velemiljarden dollars in een ontwikkeling
dieuiteindelijk moet leiden tot volledige
onafhankelijkheid van anderenbij de
productie van water.

Wereldklasse
Het Environmental Technology Institute (ETI)werd in 1996opgericht met het
doeldeinfrastructuur optebouwen voor
milieutechnologie vanwereldklasseen het
ondersteunen vanonderzoek en ontwikkeling.DeCanadesezwaargewicht Raymond
Brouzeswerd aangetrokken omdeoperatie
teleiden.ETI,dat inmiddels eenstaf heeft
ongeveer honderd mensen, werkt niet alleen
aan deproductie vanultrapuur water.Het
instituut ontwikkelt ookeen betrouwbaar
systeem vooreenkosteneffectieve productie
vandrinkwater. Innauwe samenwerking
met deindustrie ontwikkelt ETIeen
systeem voorbehandeling enrecyclingvan
afvalwater. Berekend isdat debouw vaneen
zuiveringssysteem dat water uit deelektronica-enmetaalindustrie weervoor98

procent puur maakt, een terugverdientijd
heeft vanslechts twaalfmaanden. Het iseen
niche-toepassing waarvoor bij bedrijven
grotebelangstelling bestaat.Ookvoor het
hergebruik vanrioolwatet ziet het ETIgoede
mogelijkheden.
Brouzes:"Rioolwatet kunjedrinken,als
het maarvoldoende wordtgezuiverd.Je
moet alleendooreen psychologische
barrière heen.Wij hebben inmiddels grote
vooruitganggeboekt. Het waterverlies is
sterk verminderd. Aandeandere kant klinkt
eensteedsluidere discussieoverdevraagof
bepaaldeminieme deeltjes inhet watergeen
schadelijke effecten kunnen hebben. Eris
eentheoriediezegt,dathetRomeinseRijk
ten onder isgegaan door deintroductie van
hetsysteem van loden leidingen. Het lood
zou defysieke enmentale gezondheid van
debevolking hebben aangetast.Zo'n theorie
zou vooronzecultuut ookmogelijk zijn.
Vrouwen gebruiken depil.Het vleesdatwe
eten bevathormonen.Alsdie-samen met
bepaaldestoffen diealskunstmatige oestrogenen werken -viaderiolering weer in het
drinkwater terechtkomen, zou dat een
bedreiging vooronzecultuur kunnen betekenen.Membtaantechnieken kunnen ons
helpen dat soort potentiëlegevaren telijfte
gaan".

MAAS
Singapore kandoor gebruikmaking van
deMAAS-techniek vanTNO,gecombineerd
met eenaantal andere technieken die
wereldwijd zijn ontwikkeld, veelgoedkoper
ensneller aanzijn benodigde warer komen.
VoorlopigisvoorMAASalleeneen taak
weggelegd in het voorzien indesnelgroeiende vraagnaar ultrapuur water voorde

halfgeleider industrie.Ultrapuur water
wordtgebruikt omafvalmareriaal wegte
spoelen uitdemictoscopisch kleine kanaaltjes diein halfgeleiders wordengeè'tstbijde
producrie vangeheugenchips.Ishet water
waarmeewordtgespoeld nietzuivergenoeg,
dan kunnen bij hetgebruik vandechip
problemen ontstaan.Tenopzichtevan
andereproducenten indewereld heeft Singapotenogeentehoog uitvalspercentage.
Dat iseenindicatiedat het ultrapure water
nog nietzuivergenoegis.
"DeMAASMemstill techniek 'beats the
hellout ofeverybody',"zegtBtouzes."De
techniek moeteenbelangrijke schakelgaan
vormen ineenserievanverschillende technieken dieSingaporegebruikt. Enikdenk
dat optermijn heelzuidoost-Azië vandeze
techniek kanprofiteten, ookbijzijn drinkwaterzuivering".
MAAS(MembraneAssisted Affinity
Seperation) iseenhybride scheidingstechnologie,diemet behulp vankleineabsorptiedeeltjes vervuiling uit dehoofdstroom haalt.
Viaeenmembraan worden beide afgevoerd
in eenzijstroom. Hetvoordeel ten opzichte
vanandere methoden is,dat de hoofdstroom
niet nogeensdoor eendichte membraan
hoeft tewordengevoerd.Ookeen tijdrovendeabsorptie ineenkolomproces isbij
gebruikmaking vandezerechniek niet
nodig.Dehoofdstroom diemet behulp van
deMAAS-techniekwordt behandeld, isal
redelijk zuiver.Diewordt omte beginnen
gezeefd enontzilt.Reiniginggebeurt verder
door absorptie met actievekoolen ionenwisselaarsendooromgekeerde osmoseen ultrafiltratie.

Opsporen bruikbare technieken
MAAS isslechts éénvande buitenlandse
uitvindingen waarvoorplaats isinBrouzes'
plannen.Omdat Singapore,metzijn bevolkingvandriemiljoen mensen, onmogelijk
alleszelfkan uitvinden, heeft deCanadees
dehanden volaan het opsporen van nieuwe
technieken diebruikbaar zijn. DeTNOtechniek kwam hij ophet spoot,doordatde
premier vanSingapore in 1997eenbezoek
bracht aanTNOinDelft. Singapore heeft
eenbedrijf met eenunieke vindingveelte
bieden,stelt Brouzes."Wiebereid is zijn
kennis tedelen kan hier inSingaporeerg
veelverdienen", verzekert hij."Wij willen
eenaandeel indekennisenbiedenin ruil
daarvoor toegang toteenenormezeevan
kennis.Singapore isrijkenisdaardoor ook
instaat 'durfkapitaal' teverstrekken aan
mensen meteengoedidee.Zelfnemen wij
eenminderheidsaandeel van hooguit35
procent in deonderneming.Dat aandeel
verzilveren wijalshet bedrijf een bepaalde
grootte heeft beteikt.Zokrijgt een uitvinder
ofbedrijf eenkanszijn ideetoteenvolwaardigproduct teontwikkelen encontacten en
kennis optedoen.Wijverwervenopdeze
manier nieuwe technieken".
TNOMilieu,Energieen Procesinnovatie
heefr demogelijkheid ommet ETIalszakelijk partner zijn membraantechnologie
verderuit tebouwenen tevercommercialiseren.Enom tegroeien alsspeleropde
lucratieve markt vanultrapuur water.
Volgensmarktstudies zalde wereldwijde
vraagnaar ultrapuur water volgendjaar72
miljard dollar bedragen.Na het eerste
project, waarin ETI"velemiljoenen" steekt,
zouden nieuwegezamenlijke ontwikkelingsprojecten kunnen volgen.Brouzes: "Je
moet elkaar eerst lerenkennen".Hij denkt
dat het intellectuele kapitaal dat Singapore
momenreel vergaart,in detoekomst een
kostbareschat kanzijn. "Singaporeisde
eerstestad inzuidoost-Azië dieserieus met
het watetprobleem aandeslaggaat.We
ondetvinden deschaatsteaanden lijveen
zoalsbekend isschaarstedebasisvanalle
ondetzoek.Maar over tien tot vijftien jaar
zullen andere sreden hetzelfde probleem
voelen.Wijbeschikken dan overde kennis
omdieproblemen oprelossen".
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