Verslag vandeIWSA international workshop 'Membranesin Drinking
Water Production'

Het Standing Committee on Desalination
and Water Reuse vande IWSA organiseerde van27-29 maart 1995de
workshop 'Membranes in Drinking Water
Production' in Parijs. Het Scientific en
Organizing Committee bestond uit medewerkers vande bedrijven Compagnie
Générale des Faux, Lyonnaise desPaux
en Kiwa N.V.Onderzoek enAdviesen
stond onder voorzitterschap van prof.
Schippers. Uit9landen zijn bijdragen
geleverd aanhet programma, waarin
Pranse en Nederlandse deelnemers een
aanzienlijk aandeel hadden. Aande
workshop namen 280personen uit
25 verschillende landen deel, waarvan
ruim 50uit Nederland.

VSvolgens Mickley (VS)vijf verschillende methoden toegepast, te weten:
lozing opoppervlaktewater (48%),lozing
op deriolering (23%),bevloeiingvanland
(13%),diepinfiltratie (10%)en verdamping in vijvers 6%\

Schulhof (Fr),voorzitter vandeIWSA
Division onWater Quality and Treatment
opende deworkshop metdestellingdat
membraantechnologie een techniek isdie
zich indepraktijk heeft bewezen en
daarmee definitief de kinderschoenen is
ontgroeid. Hijsprak deverwachtinguit
dat deworkshop deze opvattingzou
onderschrijven.
Verwijdering anorganische zouten
Nanofiltratie isvolgens prof.Taylor (VS)
uit oogpunt vanwaterkwaliteit en kosten
dè oplossing voor de toekomst, zeker
wanneer ookontharding onderdeel vande
behandeling dient tezijn. Hijwees opde
gevolgen diedeAmerikaanse wetgeving
nu reeds heeft en opkorte termijn zal
krijgen voor debereiding van drinkwater.
Met name derecente aanpassingen ten
aanzien vandesinfectie nevenprodukten,
die erop neerkomen datde norm voor
trihalomethanen isverlaagd van 100//g/l
tot 80//g/l endatereen nieuwe norm van
60//g/l voor halo-azijnzuur aanwordt
toegevoegd. Bovendien iseen verdere
verlaging vanbeide normen naar respectievelijk 40//g/l en 30//g/l inhet vooruitzicht gesteld. Deze normen zijnmet
conventionele technieken zoals coagulatie,
ozonisatie en actief-koolfiltratie nietof
tegen hoge kosten tehalen, daarmen
vooralsnog vasthoudt aaneen desinfecticstap door nachloring. Door de verlaging
van hetzoutgehalte worden ookcorrosieproblemen inhet leidingnet verminderd.
Hierbij komt datde prestaties vande
membranen nogverder kunnen worden
verbeterd, waardoor het energieverbruik
en dusookdekosten verder zullen dalen.
Membraanconcentraat
Bij toepassing van hyperfiltratie, nanofiltratieen clektrodialyse ontstaan restprodukten indevorm van membraanconcentraat. Voor de verwijdering van
deze membraanconcentraten worden inde

Rotenmmdt (NVNUON) laat:ichdedetails uitleggen
MMdeultrafiltratte-umtteBernay (Xormandië).

Voor hetlozen van membraanconcentraat
al dan niet nabehandeling iszowel inde
VS,alsin Nederland en Frankrijk een
vergunning nodig. Indeze landen zijn
echter geen duidelijke eisen geformuleerd
waaraan het concentraat dient te voldoen,
lozingsaanvragen worden pergeval beoordeeld (Sombekke, Kiwa .Welworden er
in deVSen in Frankrijk tests ontwikkeld
en soms voorgeschreven om (eco)toxicologische effecten tekunnen beoordelen.
Hierbij worden waterorganismen zoals
vissen, daphnia enalgen blootgesteld aan
verschillende verdunningen vanhet
membraanconcentraat. Tests, uitgevoerd
in Frankrijk methetdoel een vergunning
te verkrijgen voor de lozing vannanofiltratieconcentraat in de rivier deOise,
gaven aandat geen toxische effecten
konden worden aangetoond (Brignon,Fr).
De verwerking vanhet concentraat van
ultrafiltratie- en microfiltratie-installaties is
eenvoudiger omdat hieruit slechts

zwevende stoffen dienen teworden
verwijderd. Ditkanop conventionele
wijze maar ookmetbehulp vaneenextra
ultra- ofmicrofiltratiestap (Lainé,Fr).
Over hetalgemeen blijkt dat vergunningverleners zeer verschillend met aanvragen
van vergunningen voor het lozenvan
membraanconcentraat omgaan. Bovendien
zijn deeisen dieaandeze vergunningen
worden gesteld noglang niet uitgekristalliseerd.
Opgeloste organische stoffen
Opgeloste organische stoffen kunnen
zowel methyperfiltratie, nanofiltratie als
met ultrafiltratie worden verwijderd.
Hyper- en nanofiltratie zijn in staat
natuurlijk organisch materiaal voor 90% of
meer teverwijderen. Ditmaakt nanofiltratie interessant voor deverwijderingvan
precursors vandesinfectie nevenprodukten bijtoepassing vanchloor. Vandaar
dat inMery-sur-Oise een demonstratieproject wordt uitgevoerd waarbij nanofiltratiede laatste zuiveringsstap isvoor de
nachloring. Nanofiltratie levert hier tevens
een substantiële bijdrage aande verwijdering vanbestrijdingsmiddelen, met name
van atrazine (Legube,Fr).
Hofman (Kiwa) heeft metuitvoerig
(proefinstallatie-)onderzoek aangetoond
dat voor bestrijdingsmiddelen hyperfiltratie momenteel nogaanmerkelijk betere
prestaties levert dan nanofiltratie.
De combinatie ultrafiltratie/poederkool,
zoals toegepast inhet Cristal proces,is
interessant omdat hiermee zowel natuurlijk organisch materiaal als bestrijdingsmiddelen en andere organische microverontreinigingen worden verwijderd
(Anselme,Fr).
Ook zonder actieve kool kunnen ultrafiltratiemembranen natuurlijk organisch
materiaal (o.a.kleur) verwijderen
(Thorsen,Noorw).De membranen
moeten danwelzeer kleine poriën
hebben, namelijk ongeveer 1nm,
waarmee deze wateigenschappen betreft
in debuurt komen van nanofiltratiemembranen.
Membranen als desinfectiebarrière
De Fnhanced Surface Water Treatment
Rule en de Information Collection Rule
hebben debelangstelling voor membraanfiltratieals desinfectie barrière zowelin
Europa alsindeVSineen stroomversnelling gebracht. Ditishetgevolg vanhet feit
dat Cryptosporidium-sporen met chloor
niet zijn afte doden enmetozon een zeer
hoge dosis nodig is,terwijl voor Giardiasporen een aanzienlijke dosis chloorof
ozon nodigis.
Onderzoek indeVS Qacangelo), Frankrijk
Optel,Coté) en Nederland (Willemsen-
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Bakkum (WMG) bekijktdeultrafiltratie-installatie in
aanbouw m St. Cassien.

Zwaagstra, PWN) toont aan dat ultrafiltratiein staat is zowel Gryptosporidiumen Giardia-sporen als virussen in hoge
mate te verwijderen. Microfiltratie is
duidelijk minder geschikt voor virusverwijdering; dit vanwege de geringe
afmetingen van virussen ten opzichte van
de poriën van dit type membraan.
Nanofiltratie en hyperfiltratie zijn in
principe in staat dezelfde of hogere prestaties te leveren als ultrafiltratiemembranen. Lekkages in bijvoorbeeld
lijmverbindingen en afdichtingen kunnen
hierbij echter roet in het eten gooien. De
belangrijkste oorzaak hiervan is dat de
modules tot nu toe niet ontworpen zijn
met het doel een bijdrage te leveren aan
de vereiste desinfectie.
Ook wanneer dit wel het geval is,wat vrij
spoedig te verwachten is,is het noodzakelijk de integriteit (lekdichtheid; van
de membranen voor de in bedrijfstelling
te controleren en tijdens de bedrijfsvoering continu te monitoren. Deeltjestelling met recent ontwikkelde optische
sensoren voor deeltjes in de range
0.05-0.20 jim fsingle partiele techniek),is
voor dit doel zeer veelbelovend
(Willemsen-Zwaagstra, PWN).
Derekkenvan deultrafiltratie-installatie inaanbouw
teSt. Cassien, demembraanmodules moeten nog
worden geplaatst.

Vervuiling van membranen
Vervuiling en scaling van de membranen
is nog steeds het grootste probleem bij
hyper- en nanofiltratie. Zo blijkt circa75%
van de installaties in het Midden-Oosten
min of meer ernstige problemen te ondervinden, wat lijdt tot een verstoring van de
bedrijfsvoering en extra kosten. Wanneer
een bedrijf overweegt membraanfiltratie
toe te passen, is het vrijwel altijd noodzakelijk eerst onderzoek met een proefinstallatie uit te voeren. Dit geldt vooral bij
gebruik van oppervlaktewater. De reden
hiervoor is dat er op dit moment geen
kwaliteitsparameters beschikbaar zijn op
grond waarvan kan worden vastgesteld of
een, en zo jawelke, voorbehandeling
nodig is om de vervuilingsproblematiek te
kunnen beheersen. Ook doen zich
problemen voor met antiscalants, die
ondanks hun beperkte biologische
afbreekbaarheid, toch ernstige biofouling
kunnen veroorzaken (V.d. Hoek, GWA).
Rutte (DZH) constateerde ook zonder
dosering van anti-scalants vervuiling van
nanofiltratiemembranen door bacteriegroei (biofouling) en afzetting van aluminium afkomstig van het coagulatie-middel.
Voor ultra- en nanofiltratie is het
beheersen van membraanvervuiling eveneens een van de grote uitdagingen voor
nader onderzoek. Er is dan ook meer dan
een noodzaak om kwaliteitsparameters te
ontwikkelen waarmee de vervuiling door
deeltjes, organische stoffen (adsorptie en
bacteriegroei) en scaling door onder
andere bariumsulfaat kan worden voorspeld (Schippers, Kiwa).

Grootschalige toepassingen
Microfiltratie
In Saratoga (VS) is recent een installatie
met een capaciteit van 750 mVh in bedrijf
genomen voor de directe behandeling van
oppervlaktewater tot drinkwater. Plannen
voor grootschalige toepassingen worden
ook in Engeland en Frankrijk uitgewerkt
(MacGormick, Australië).
Ultrafiltratie
In St.Gassien (Frankrijk) is de eerste fase
van een ultrafiltratie-installatie in aanbouw
met een capaciteit van 1000 mVh. In
stappen van 1000 m3/h zal deze installatie
worden uitgebreid tot 4000 mVh in het
jaar 2000. Het relatief schone water van
het meer St.Gassien dient als grondstof.
De reuk- en smaakproblemen die zich in
de zomermaanden voordoen worden
opgelost door toevoeging van poederkool,
dat ook atrazine verwijdert en het organisch stofgehalte verlaagt met het doel de
vorming van trihalomethanen en haloazijnzuren te beperken (Gornu, Fr).
Hiernaast zijn er plannen in een vergevorderd stadium voor de realisatie van een
installatie met een capaciteit van meer dan
2000 mVh in de omgeving van Parijs.
Nanofiltratie
Nanofiltratie wordt op grote schaal toegepast in Florida, met het doel de hardheid
te verlagen en natuurlijk organisch materiaal te verwijderen, om te voorkomen dat
door de nachloring de normen voor trihalomethanen en halo-azijnzuren worden
overschreden. Orach (VS) beschreef de
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bouw van een installatie met een capaciteit
van 2200 m3/h voor de stad Hollywood
(Florida).

Waterleidingbedrijven
kiezen voor Autocad-systeem
Pro-series

Combinatie ultrafiltratieen hyperfiltratie
Kamp (PWN) presenteerde de plannen
voor de realisatie van een zuiveringsproces met een capaciteit van 1500 m3/h
in Heemskerk. In dit proces staat de
multifunctionele rol van membraanfiltratie
centraal te weten: desinfectie, verwijdering
van bestrijdingsmiddelen en andere
organische microverontreinigingen zoals
reuk en smaak, ontharding en ontzouting.
Ultrafiltratie levert een essentiële bijdrage
aan desinfectie en zorgt ook voor een
extra voorzuivering, ter beheersing van
de vervuiling van de hyperfiltratiemembranen.

Jarenlang is er bij verschillende waterleidingbedrijven uitgekeken naar een
CAD-pakket, dat zich met name zou
moeten lenen voor het ontwerpen van
werktuigkundige installaties voor drinkwaterproduktiebedrijven.

In de wandelgangen is veelvuldig
gesproken over de mogelijkheden en de
plannen voor de inzet van micro- en ultrafiltratie voor de directe zuivering van
oppervlaktewater. Niet alleen de toepassing voor de bereiding van drinkwater is
bediscussieerd, maar vooral ook de bereiding van industriewater, al dan niet in
combinatie met actiefkool (poederkool of
koolfiltratie) en/of nanofiltratie.
Afsluiting
Paven (Fr) stelde vast dat de organisatoren van de workshop, gezien de
intensieve informatie-, kennis- en gedachtenuitwisseling die plaatsvond tussen
vertegenwoordigers van waterleidingbedrijven, membraanfabrikanten, leveranciers van installaties, ingenieursbureaus,
overheden, research-instituten en universiteiten, terug kunnen zien op een zeer
geslaagd evenement.
Hij constateerde bovendien dat de
workshop, zoals voorspeld, had aangetoond dat membraantechnologie een techniek is die zich niet langer in het ontwikkelingsstadium bevindt maar die wat hem
betreft zelfs 'Booming business'is.
Na de workshop maakte een groot aantal
deelnemers gebruik van de mogelijkheid
een ultrafiltratie- en een microfiltratieinstallatie in Bernay (Normandie) of een
nanofiltratie- en een hyperfiltratie-installatie nabij Parijs te bezoeken.
Dr. ir.M.M. Nederlof
Kiwa NV Onderzoek en Advies
• •

•

Pen projectmatige aanpak betekent
normaliter het opzetten van processchematuur, het ontwerpen van de hoofdinstallatie en neveninstallaties op beschikbare
bouwkundige ondergronden, het vervaardigen van isometrische tekeningen en het
opstellen van materiaal- en appendagelijsten.
Daarnaast was een zo breed mogelijke
aansluiting met 'de markt' gewenst, aangezien vaak wordt samengewerkt met
diverse aannemers, architecten- en
constructiebureaus.

Inmiddels hebben de betrokken bedrijven
een 'gebruikersclub' geformuleerd voor
een optimale coördinatie, ook richting
CEA,alsmede voor uitwisseling van
ideeën en ervaringen.
Voor eventuele inlichtingen kan men zich
wenden tot de heer S.Dost (WMD, telefoon 05920-95555),de heerJ. Ruijten
(WNWB,telefoon 076- 79 1791) of de
heer F.Regterschot (WMO, telefoon
038-276111).

Ontwerp NEN-EN 1899-1
ter kritiek gepubliceerd
Het Nederlands Normalisatie-instituut
heeft ter kritiek de ontwerp NEN-EN
1899-1 'Water. Bepaling van het biochemisch zuurstofverbruik na ndagen
(BODM). Deel 1: Verdunnings- en entmethode met toevoeging van allythioreum' gepubliceerd.
Kritiek op de ontwerp NEN-EN 1899-1
wordt verwacht vóór 15augustus 1995.
Exemplaren van de ontwerp NEN-EN
1899-1 zijn tegen vergoeding verkrijgbaar
bij het Nederlands Normalisatie-instituut,
Postbus 5059,2600 GB Delft, telefoon
015-690390.

Door dit laatste aspect is de aandacht
gericht op tekensystemen op basis van
Autocad; het marktaandeel van dit
basissysteem bedraagt ongeveer 70%.
Onafhankelijk van elkaar kwamen de
Waterleidingmaatschappij Drenthe
WMD) en de Waterleiding Maatschappij
'Noord-West-Brabanf (WNWB) begin
1993 tot de conclusie, dat het door
• _ . . -— . ~
CEA-systems uit Schiedam op de markt
^J\_JQ\\
gebrachte pakket 'Pro-series' voor hen de
Nieuws uit de vakgroep
beste mogelijkheden leek te bieden.
Nu,twee jaar later mag geconcludeerd
worden dat het een goede keus is geweest.
Inmiddels is het pakket ook in gebruik
genomen bijde Waterleidingmaatschappij
Overijssel (WMO), Waterleidingmaatschappij Midden Nederland (WMN) en
Waterleiding Maatschappij Gelderland
WMG).
Met de Pro-series kan zowel in een
'2V2-D'als 3D-omgeving geconstrueerd
worden. Listings en isometrics kunnen
automatisch worden gegenereerd uit de
ontwerptekeningen.
Het maakt niet uit, of men nu ontwerpt
met een bouwkundige ondergrond of een
topografische ondergrond, mits in Autocad
gedefinieerd.
De stap is daarom snel gemaakt om met
behulp van hetzelfdse pakket binnen de
terreingrenzen van drinkwaterzuiveringsbedrijven leidingen, kabels etc,op tekening te zetten. Met succes is daarom in
samenwerking met CEA-systems een
ruime specificatie opgezet van componenten, die in de waterleidingwereld gangbaar
zijn.

Waterbeheer, Milieu- en
Gezondheidstechniek

Symposium Dispuut
Gezondheidstechniek
en Waterbeheersing
Dit jaar viert het Dispuut Gezondheidstechniek van de Faculteit der Civiele
Techniek van de Technische Universiteit
Delft het vijftienjarig bestaan. In het kader
van dit lustrum worden verschillende
activiteiten georganiseerd, waaronder een
symposium. Dit symposium, dat wordt
gehouden op 4 juli 1995,heeft als titel
'Het slijk der aarde,de slibproblematiek
in Nederland'. De slibproblematiek wordt
vanuit verschillende invalshoeken
bekeken. Aan bod zullen komen de verschillende soorten slib,de verwerkingsmogelijkheden alsmede de beleidsaspecten.
Het symposium wordt gehouden bij de
Faculteit der CivieleTechniek in Delft.
Nadere inlichtingen: Dispuut Gezondheidstechniek en Waterbeheersing.
Faculteit der Civiele Techniek, Stevinweg
1,K.3.63,2628 CN Delft, telefoon 015784284.

