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hyperfiltratiemembraan.

van de Nederlandse waterleidingbedrijven.
Momenteel wordt hyperfiltratie voornamelijk gebruikt voor de ontzouting van
brak water. Installaties die zeewater behandelen, hebben in totaal een capaciteit
van 40.000 m 3 /dag, hetgeen nog geen 3 %
is van het geheel [2]. Men is er echter
algemeen van overtuigd dat hyperfiltratie
van zeewater in de nabije toekomst op
grote schaal zal worden toegepast.
T A B E L I - Ontzoutingscapaciteit

Water van het Ministerie van Binnenlandse
Zaken van de Verenigde Staten de eerste
subsidies verstrekte voor onderzoek op het
gebied van hyperfiltratie. Een aantal jaren
later in 1960 slaagden Loeb en Sourirajan
erin membranen te maken die voor toepassing in de praktijk in aanmerking
kwamen. Hierna heeft het nog 7 jaar
geduurd voor de eerste commerciële
installatie is gebouwd. Vanaf dat moment
heeft hyperfiltratie in toenemende mate
succes geboekt als ontzoutingstechniek.
Dit succes komt duidelijk tot uitdrukking
in afb. 1waarin de jaarlijks geïnstalleerde
capaciteit is weergegeven [1]. Tabel I geeft
aan welk deel van de totale ontzoutingscapaciteit in de wereld voor rekening van
hyperfiltratie komt [2].De totale capaciteit
van hyperfiltratie-installaties komt overeen
met ongeveer de helft van de produktie
Afb. I - Jaarlijks geïnstalleerde
hyper filtratie.
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1.512.000
240.000
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Werking van membranen
Bij hyperfiltratie wordt water onder
invloed van druk door de poriën van een
membraan geperst.
— Opgeloste stoffen worden geheel of
gedeeltelijk tegengehouden.
— Colloïden en zwevende stoffen kunnen
het membraan niet passeren.
In afb. 2 is de werking van een membraan
geïllustreerd. De werking van een hyperfiltratiemembraan ten aanzien van colloïdale en zwevende stoffen ontstaat doordat
de poriën van het membraan kleiner zijn
dan de deeltjes van deze stoffen.
Voor opgeloste stoffen is de situatie wat
gecompliceerder. Zo worden moleculen en
ionen die groter zijn dan de poriën van
het membraan geheel tegengehouden. Zijn
ze kleiner, dan kunnen ze zich - zij het
langzaam - door het membraan bewegen
door diffusie. Dit houdt in dat moleculen
en ionen beter worden tegengehouden
naarmate ze groter zijn. Immers de diffusiecoëfficient is dan kleiner.
Een tweetal factoren die eveneens van
belang zijn voor het transport door het
membraan zijn
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— de poriëngrootte

- de poriëngrootte in het membraan

— het aantal poriën in het membraan per
oppervlakte-eenheid.

- de aard en de structuur van het membraanmateriaal.

Het bijzondere hieraan is dat de grootte
van de doorgang voor elk soort molecuul
of ion verschilt. Dit effect berust op het
verschijnsel dat verschillende moleculen
en ionen zich in verschillende mate tot het
membraan voelen aangetrokken. Zo
adsorberen watermoleculen beter dan
bijvoorbeeld natrium- en chloride-ionen
aan een membraan. Dit betekent dat
watermoleculen de natrium- en chlorideionen als het ware weren van het oppervlak van het membraan. Het gevolg is dat
de doorgang door de poriën voor deze
ionen sterk verkleind is.
Voor polaire niet-gedissocieerde verbindingen zoals trihalomethanen geldt dat
deze zeer goed aan een celluloseacetaat
membraan adsorberen. Het gevolg hiervan
is dat een belangrijke groep verbindingen
niet of nauwelijks door celluloseacetaat
membranen wordt tegengehouden.
Membranen vervaardigd van een materiaal
waaraan deze polaire verbindingen minder
goed adsorberen, bijvoorbeeld polyamide,
hebben een belangrijk betere werking.

Hiernaast is de toegepaste druk van groot
belang. Naarmate de druk op een membraan toeneemt, wordt namelijk ook de
retentie hoger. Dit effect ontstaat doordat
de waterflux bij verhoging van de druk
toeneemt, terwijl het transport van opgeloste stoffen door het membraan onafhankelijk is van de toegepaste druk. De
oorzaak van dit laatste verschijnsel is dat
het transport van opgeloste stoffen door
een membraan nagenoeg uitsluitend door
diffusie plaatsvindt. Een verhoging van de
druk resulteert dus in een grotere produktie van produktwater, terwijl de hoeveelheid opgeloste stof die het membraan
passeert gelijk blijft. Dit betekent dat de
retentie van het membraan is toegenomen.
In afb. 3 is dit verschijnsel geïllustreerd.
Hierin is de retentie van een bepaald type
celluloseacetaat membraan voor natriumchloride weergegeven als functie van de
waterflux, die wordt bereikt door het
aanleggen van de druk [3].

De werking van een membraan in zijn
totaliteit wordt in de eerste plaats beoordeeld aan de hand van twee eigenschappen, te weten:
— de retentie; dit is het vermogen om
opgeloste stoffen tegen te houden,
— de doorlatendheid voor water; dit is
het vermogen om water door te laten.

De doorlatendheid voer water van een
membraan hangt onder andere af van:
- de poriëngrootte
- het aantal poriën per oppervlakteeenheid
- de dikte van het membraan
- de aard en de structuur van het materiaal waaruit het membraan bestaat.

De retentie van een membraan voor een
bepaalde stof of ion is gedefinieerd als:
C -C
R=
100 %
C
waarin:

Het ligt voor de hand dat de doorlatendheid van een bepaald type membraan lager
is naarmate de retentie hoger is. In de
praktijk betekent dit dat er een hogere
werkdruk nodig is of dat er meer membraanoppervlak moet worden ingezet om
eenzelfde produktie te bereiken.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat er

R = retentie
C m = concentratie bij het membraan
Cp = concentratie in het produkt.
Voor de doorlatendheid van een membraan
voor water geldt:

Afb. 3 - Verband tussen retentie en waterflux
van een hyperfiltratiemembraan.
retentie %
1001

waarin:
A = doorlatendheid
F = waterflux (bijvoorbeeld m 3 /m 2 /dag)
P = druk
r = osmotische druk.
De retentie van een membraan voor een
bepaalde stof hangt zoals reeds is gezegd
onder andere af van:
- de aard van deze stof
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Afb. 4 - Ontwikkeling van de zeewatermembranen
ten aanzien van de doorlatendheid.

veel research en ontwikkeling wordt gepleegd die in hoge mate gericht zijn op
de vervaardiging van membranen die bij
een lage druk een hoge retentie bezitten
en die een hoge doorlatendheid hebben.

Membranen
Nadat Loeb en Sourirajan in 1960 voor
het eerst membranen vervaardigden van
celluloseacetaat die voor toepassing in
de praktijk in aanmerking kwamen, is de
ontwikkeling van hyperfiltratiemembranen
pas goed op gang gekomen. Deze ontwikkeling is vooral gericht geweest en is
in belangrijke mate nog gericht op twee
toepassingsgebieden, te weten:
— de ontzouting van brak water tot
drink- en industriewater, waarvoor een
retentie van 90-98 % nodig is;
— de ontzouting van zeewater waarvoor
een retentie groter dan 99 % is vereist.
In afb. 4 is de ontwikkeling van de
prestaties van zeewatermembranen geschetst aan de hand van gepubliceerde
gegevens. Hierbij is de doorlatendheid
voor water als maatstaf gehanteerd. We
zien dat in 10 jaar een verbetering met
circa een factor 10 is bereikt. Voor zogenaamde brakwatermembranen heeft zich
een analoge ontwikkeling voorgedaan.
De belangrijkste vooruitgang is geboekt
door de verbetering van de zogenaamde
asymmetrische membranen, een type
membraan dat door Loeb en Sourirajan
is ontwikkeld.
Een asymmetrisch membraan bestaat uit
één soort polymeer zoals celluloseacetaat
of polyamide. Het membraan heeft een
asymmetrische structuur in die zin dat het
een dunne dichte toplaag heeft die opgeloste stof kan tegenhouden, met daar-
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Afb. 5 - Principe van een asymmetrisch membraan.

Membranen bestaan uit organische polymeren en zijn ongeveer 0,1-0,3 mm dik.
Materiaal van deze dikte kan niet zonder
meer de druk van 1tot 7 MPa (10-70 bar)
weerstaan, die in het algemeen wordt toegepast.
Voor dit probleem zijn oplossingen bedacht die geresulteerd hebben in een aantal
membraansystemen. De vier belangrijkste
systemen zijn:
- buisvormig systeem
- holle vezel systeem
- spiraalgewonden systeem
- plate en frame systeem.
Het holle vezel en spiraalgewonden membraansysteem nemen het grootste marktaandeel voor hun rekening. Afb. 8 en
afb. 9 geven een indruk van respectievelijk
een holle vezel en een spiraalgcwonden
membraansysteem.
Daar de werking van een membraan in
principe niet afhangt van de vorm waarin
het gebracht is, zal niet verder ingegaan
worden op de kenmerken van de genoemde systemen.
Hyperfiltratieproces

Afb, 6 - Opname van een celluloseacetaat membraan met een electronenmicroscoop.
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Afb. 7 - Principe van een composietmembraan.

onder een poreuse laag, die weer is aangebracht op een steunlaag van ander
materiaal. In afb. 5 is deze opbouw
schematisch weergegeven. Afb. 6 is een
opname met een electronenmicroscoop van
een celluloseacetaat membraan bij een
vergrotingsfactor van 1275 x.
Omdat de mogelijkheden om asymmetrische membranen verder te verbeteren
beperkt werden geacht, heeft men gezocht
naar andere typen. In 1972 is het North
Star Research Institute in de VS er inderdaad in geslaagd een dergelijk type te
ontwikkelen. Dit type membraan, dat

composietmembraan wordt genoemd, heeft
een opbouw die vergelijkbaar is met een
asymmetrisch membraan. Het verschil is
echter dat de dichte toplaag en de poreuse
onderlaag uit verschillende polymeren
bestaan. In afb. 7 is deze opbouw schematisch weergegeven.
Het grote voordeel van composietmembranen is dat voor de dichte toplaag, die
de specifieke werking aan het membraan
geeft een groot aantal verschillende polymeren kunnen worden gebruikt. Hierdoor
kunnen membranen met zeer uiteenlopende
eigenschappen worden gemaakt.

Tijdens het hyperfiltratieproces wordt een
deel van het te behandelen water in
produkt omgezet. Een ander deel, waarin
de verwijderde stoffen zijn geconcentreerd,
wordt als brijn afgevoerd.
Het is duidelijk dat men ernaar streeft
een zo hoog mogelijke opbrengst te
bereiken. De hoogte van de opbrengst
wordt echter beperkt door de aanwezigheid
van stoffen met een geringe oplosbaarheid.
Doordat deze stoffen in de brijn worden
geconcentreerd, kunnen deze op de membranen precipiteren. Hierdoor treedt verstopping op, hetgeen uiteraard ongewenst
is.
Een tweede nadeel dat verbonden is aan
het ver opvoeren van de opbrengst is de
vermindering van de kwaliteit van het
produkt. Met andere woorden: de retentie
van de installatie neemt af. Dit effect
ontstaat doordat de membranen steeds een
percentage van de opgeloste stoffen doorlaten en bij een toenemende opbrengst het
gemiddelde gehalte van de opgeloste
stoffen in de brijn toeneemt. Het gevolg is
dat het produkt ook meer opgeloste stoffen
gaat bevatten.
Voor een 'enkel door' systeem, dit is een
systeem waarbij geen recirculatie wordt
toegepast, ziet het verband tussen de
retentie van de installatie, de retentie van
de membranen en de opbrengst er uit
zoals in afb. 10 is geschetst. Hierin is het
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gehalte hoger is dan men graag zou
wensen. Dit is dan ook de aanleiding dat
hyperfiltratie reeds enige tijd deel uitmaakt van het Speurwerkprogramma van
de VEWIN.
Op dit moment wordt onderzoek uitgevoerd in nauwe samenwerking met het
Provinciaal Waterleidingbedrijf van
Noord-Holland. Voor dit onderzoek is
een proefinstallatie in bedrijf, die uitgerust is met spiraalgewonden membranen
(zie afb. 12). De capaciteit is 7 m ;i /h. Als
voedingwater wordt water gebruikt dat in
het pompstation Andijk de volgende behandeling heeft ondergaan:

Afb. 8 - Holle vezelmembranen.

bovengenoemde verband voor een aantal
waarden van de membraanretentie weergegeven.

TABEL II - Werking z?ewatermembranen.
Zeewater

Parameter
TDS
Ca 2 +

45.810 m g / l
600
1.118
16.000
190
2.900
25.000
7,4

Mg2+

Kwaliteitsverbetering
Anorganische stoffen
a. Zouten
Daar het hyperfiltratieproees is ontwikkeld
voor de ontzouting van zout en brak
water ligt het voor de hand eerst naar de
verwijdering van zouten te kijken. Het
resultaat dat met hyperfiltratie op dit
gebied bereikt kan worden is het meest
sprekend ten aanzien van de behandeling
van zeewater.
In tabel II is het effect weergegeven van
een installatie die is uitgerust met polyamide zeewatermembranen [4]. Uit deze
tabel blijkt dat met één stap uit zeewater,
water bereid wordt dat voldoet aan de
goal van de WHO van 500 mg/l opgelost
zout. Hierbij valt op, dat het produkt een
laag waterstofcarbonaat- en calciumgehalte
en een lage pH heeft, zodat het ten opzichte van een aantal materialen agressief
is. Dit houdt in dat het produkt moet
worden geconditioneerd, althans wanneer
het als drinkwater wordt gedistribueerd.
Een conditionering, bestaande uit bijvoorbeeld een kooldioxidedosering gevolgd
door filtratie over kalksteen, is voor dit
geval een elegante oplossing.
Zoals reeds gezegd, is het aantal zeewaterinstallaties in de wereld nog gering. Eén
van de eerste die in Europa is geplaatst,
staat op het eiland Porto Santo. Deze
installatie heeft een capaciteit van 500 m 3
per dag en wordt gebruikt voor de bereiding van drinkwater tijdens het toeristen-

Na +

Hco-r

SO,2-

cipH

Kt:?

IJsselmeerwater uit het spaarbekken
microzeving
breekpuntchloring
coagulatie met Fe 3+ en Wisprofloc 20
sedimentatie
snclfiltratie
(in line coagulatie)
zuurdosering
filtratie door patroonkaarsen.

HF-produkt
373 rr
8
<1
133
20
<1
210
6.5

seizoen. Afb. 1 ! geeft een indruk van
deze installatie.
Voor enkele locaties zoals de Waddeneilanden kan ontzouting van zeewater
interessant zijn. De behandeling van brak
of licht brak grond- en oppervlaktewater
is voor heel wat meer plaatsen interessant.
Van het oppervlaktewater dat afkomstig
is van de Rijn is overbekend dat het zoutAfb. 9 - Spiraalgewonden membranen.

-

Afb. 10 - Verwijderingspercentage als functie van
de opbrengst en de membraanretentie.
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b. Zware metalen
Bij het vaststellen van de verwijdering
van zware metalen door de proefinstallatie
te Andijk bleek er nauwelijks verschil te
constateren tussen het gehalte in het
voedingwater en in het produkt. De oorzaak hiervan is niet, dat de retentie voor
zware metalen gering is, maar dat het
gehalte van deze stoffen in de orde van
grootte is van de detectiegrens van de
analysemethode.
Om toch een indruk te geven van wat
mogelijk is, is in tabel IV het effect van
hyperfiltratie ten aanzien van zware metalen in het voorbehandelde afvalwater van
Dordrecht weergegeven [5].Ook hierbij
moet worden opgemerkt dat het werkelijke
gehalte voor de meeste zware metalen in
het produkt vrijwel zeker lager is dan de
vermelde waarden.
De genoemde resultaten zijn verkregen
door het RID met een proefinstallatie die
door het KIWA is gebouwd. Deze installatie is uitgerust met buisvormige membranen van celluloseacetaat en werkte bij
een opbrengst tussen 60 en 80 %.
Hyperfiltratie-installatie voor de ontzouting van zeewater te Porto Santo

De verwijdering van zouten door de
genoemde proefinstallatie is in tabel III
weergegeven. Uit deze tabel blijkt dat het
produkt evenals bij de behandeling van
zeewater agressief is ten opzichte van een
aantal leidingmaterialen en een geringe
hoeveelheid calcium bevat.
TABEL . III -

Hyperfiltratie
Voeding na
zuurdosering
mg/l

Ch
HC03SO^Na+
K+
Ca2+
Mg^+
pH

248
12
121
92
8,0
88
14.4
5,1

— het gebruik van ammonium en nitraat
als kunstmest
— de lozing van huishoudelijk afvalwater
in de bodem.

Andijk.
Produkt
mg/l

Verwijdering

%

19

92,3

—

—

0.4
11
1,4
3
0,5
5,0

99.7
88.0
82,5
96.6
96,5

—

Conditionering van het water is derhalve
vereist. Dit kan geschieden door het bijvoorbeeld te mengen met water met een
andere samenstelling of door een dosering
van kooldioxide gevolgd door een filtratie
over kalksteen toe te passen.
Uit een onderzoek waarbij ammonium- en
nitraationen aan het voedingwater zijn
gedoseerd, is vastgesteld dat de retentie
voor deze ionen vergelijkbaar is met die
voor natrium of iets lager is. De verwijdering van nitraat is interessant omdat het
grondwater in een aantal situaties een
toenemend gehalte aan deze stof vertoont.
Oorzaken hiervoor zijn onder andere

Met name in Engeland maakt men zich
zorgen om deze ontwikkeling.
Ook in oppervlaktewater komt nitraat
soms in hoge concentraties voor, onder
andere in agrarische gebieden in België en
Engeland.

TABEL IV - Verwijdering van zware metalen
uit huishoudelijk afvalwater.
Parameter

Voeding

COD
DOC
As
Cd
Cr
Cu
Hg
Mo
Ni
Pb
Se
Zn

32
mg/l
11
4
M5/1
0.4
1.8
1.8
0.1
7
6.8
3.3
2
40

Afb. 12 - Hyperfiltratie-installatie van het Provinciaal Waterleidingbedrijf van Noord-Holland.

HF-produkt
3
mg/l
1.7
0.5 /Ug/1
0.1
0.5
0,5
0.1
2
I
0,5
2
10

615

H 2 0 (14) 1981, nr. 25

TABEL V

Verwijdering radioacti eve stoffen.
Aromatisch
polyamide

Cellulose
acetaat

%
131J

95.5
99.7
98.8

•*»Cs

93,5
98.9
89.8

c. Radioactieve stoffen
Radioactieve stoffen zoals jodium-131,
Strontium 85 en cesium-134 kunnen onder
buitengewone omstandigheden in ontoelaatbare hoeveelheden in het water voorkomen.
Om deze reden hebben onderzoekers in
de Verenigde Staten in opdracht van de
overheid nagegaan wat met hyperfiltratie
te bereiken is. In tabel V is het resultaat
weergegeven voor aromatische polyamide
en celluloseacetaat membranen [6]. Deze
resultaten zijn verkregen met kunstmatig
bereide oplossingen.

96 uren
tijd
Afb. 13 - Vorming van trihalomethanen in snelfittraat van de Watertransportmaatschappij
Rijn-Kennemerland en hyperfiltraat.

Organische stoffen
Bekend is dat hyperfiltratie in staat is het
totaal organisch koolstofgehalte terug te
brengen tot een niveau dat gelijk of lager
is dan de detectiegrens. Betekent dit ook
dat alle organische stoffen volledig worden verwijderd ? Voor de beantwoording
van deze vraag is nagegaan wat hyperfiltratie doet ten aanzien van een aantal
verbindingen en groepen van verbindingen.
a. Precursors voor trihalomethanen
Te verwachten is dat precursors voor trihalomethanen goed worden verwijderd.
Afb. 13 toont aan dat dit inderdaad het
geval is. In deze grafiek is de vorming
van trihalomethanen geschetst in het snelfiltraat van de WRK te Jutphaas en in
dat water na hyperfiltratie onder invloed
van een dosering van 7 mg Cl»/1. Deze
hyperfiltratie-installatie, die bij de WRK
een aantal jaren in bedrijf is geweest, is
weergegeven in afb. 14.
b. Trihalomethanen
Precursors worden dus uitstekend verwijderd. Het verwijderingspercentage van
trihalomethanen door celluloseacetaat
membranen verschilt echter maar weinig
van nul. Polyamidemembranen doen het
beter, maar ook niet bijzonder goed,
zoals uit tabel VI blijkt.
TABEL VI

CCU
CHCI3
CHC12Br
CHC1 Br2
CH Br3
totaal

Verwijdering trihal 'nnethanen.
Celluloseacetaat
Polyamide
voeding Produkt voeding produkt
Mg/1
ßgß
Mi/1
Ag/l
0.1
<0,1
0.3
< 01
24
24
23
4
37
36
34
6
23
23
22
3
3,7
3,7
3
0,5
87,8

86,7

82,3

13,5

Afb. 14 - Hyperfiltratie-installatie opgesteld bij de WRK te Nieuwegein.

In deze tabel zijn de resultaten weergegeven van metingen die zijn uitgevoerd
aan proefinstallaties te Andijk.

TABEL Vil - Verwijdering AOCI.

c. Organochloorverbindingen adsorbeerbaar op actieve kool (AOC1)
Het AOCI-gehalte is een parameter, die
niet-vluchtige organochloorverbindingen
die adsorberen op actieve kool omvat.
Interessant aan deze groep verbindingen
is, dat hierin vermoedelijk stoffen voorkomen die uit toxicologisch oogpunt
verdacht zijn.
Uit metingen volgens de analysemethode
zoals die op dit moment bij het KIWA
wordt toegepast, blijkt dat het AOCI-gehalte na hyperfiltratie tot het niveau van
de detectiegrens wordt teruggebracht. Dit

AOCI

Celluloseacetaat
Polyamide
voeding produkt voedmg produkt
mg/l
0.07

mg/I
0.01

mg/l
0.07

mg/l
0.01

geldt zowel voor celluloseacetaat als voor
polyamide membranen. De resultaten van
het onderzoek zijn in tabel VII weergegeven.
d. Organische micropolluenten
Naast trihalomethanen en AOCI kan
gezuiverd oppervlaktewater nog heel wat
meer organische micropolluenten bevatten.
Daarom is dan ook een poging gedaan,
het effect van celluloseacetaat membranen
met behulp van gaschromatografie en
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massaspectrometrie vast te stellen. Hiervoor is gebruik gemaakt van de proefinstallatie te Jutphaas.
De resultaten van het onderzoek dat in
1977 is uitgevoerd waren ten aanzien van
een groot aantal verbindingen tegenstrijdig
en/of onwaarschijnlijk. Mogelijke oorzaken
hiervan zijn:
— adsorptie van organische micropolluenten aan de kunststof materialen die
toegepast zijn in de installatie;
— desorptie van organische stoffen uit
de genoemde kunststof materialen;
— beïnvloeding van het isolatierendement
van de petroleumctherextractie, door
humusverbindingen;
— beïnvloeding van de gaschromatografische scheiding door humusverbindingen.
In afo. 15 is de laatst genoemde oorzaak
geïllustreerd aan de hand van gaschromatogrammen van het petrolcumetherextract
van het voedingwater en het produkt van
de hyperfiltratie-installatie.
Het gaschromatogram van het voedingwater vertoont een behoorlijke achtergrond

ten gevolge van de aanwezigheid van
humusverbindingen, zodat een kwantitatieve interpretatie moeilijk is en gemakkelijk leidt tot te lage gehalten. Het
chromatogram van het produkt vertoont
de genoemde achtergrond niet.
Ondanks de onbevredigende resultaten is
toch wel duidelijk dat een niet onbelangrijk deel van de organische micropolluenten door celluloseacetaat membranen niet
of in geringe mate wordt verwijderd. De
werking van polyamide membranen is niet
bekeken. Hun effect zal op grond van de
geaardheid van dit materiaal vrijwel zeker
belangrijk beter zijn dan van celluloseacetaat membranen.
e. Pesticiden
Het gehalte van deze stoffen in oppervlaktewater is in het algemeen zodanig
laag dat een betrouwbare meting van de
retentie van membranen voor deze stoffen
moeilijk zo niet onmogelijk is. Er zal dan
ook moeten worden volstaan met resultaten van metingen met kunstmatig bereide oplossingen. In tabel VIII is het
resultaat van dergelijke metingen weergegeven [7]. Uit dit overzicht blijkt dat

Afb. 15 - Gaschromatogrammen van de voeding en het produkt van de hyperfiltratie-installatie
te Nieuwegein.

TABEL VIII - Verwijdering pesticiden.
Celluloseacetaat
verwijdering
adsorptie
Aldrm
Lindaan
Heptachloor
DDT
Dieldrin

%

%

100
99,5
100
100
99,9

80
68
81
100
76

een zeer belangrijk deel van de vastgestelde verwijdering optreedt door adsorptie aan de kunststoffen waaruit de
membraansystemen zijn vervaardigd.
Om werkelijk inzicht in de werking van
de membranen te verkrijgen, zijn dan ook
langeduurproeven nodig.
f. Chemische strijdmiddelen
Een categorie organische stoffen die
voor zover bekend niet dagelijks in de
grondstof voor drinkwater voorkomt zijn
chemische strijdmiddelen. Omdat wat niet
is, kan komen heeft onder andere de
Amerikaanse overheid laten nagaan wat
met hyperfiltratie ten aanzien van deze
stoffen kan worden bereikt.
Tabel IX geeft het resultaat van een
dergelijk onderzoek weer [8].Hieruit blijkt
dat polyamide membranen zoals verwacht
eenzelfde of betere werking hebben dan
celluloseacetaat membranen.
TABEL IX - Verwijdering chemische strijdmiddelen.
Aromatisch
polyamide
GB
VX
BZ

Cellulose
acetaat

%

%

99.1
99.9
99.9

32.1
97,9
74,3

Samenvatting
W^/Wli

voeding hyperfiltratie

a. Hyperfiltratie is in staat zouten in
zodanige mate uit water te verwijderen dat
niet alleen uit brak water maar ook uit
zeewater een produkt gemaakt kan worden
dat geschikt is als drinkwater.
b. Zware metalen, ionogene radioactieve
stoffen en humusverbindingen (precursors
voor trihalomethanen) worden eveneens
uitstekend verwijderd.
c. Het effect van hyperfiltratie ten aanzien van kleine polaire organische moleculen zoals onder andere trihalomethanen
is bij toepassing van asymmetrische membranen van celluloseacetaat verwaarloosbaar tot beperkt.
Polyamide membranen hebben daarentegen een belangrijk betere werking ten
aanzien van de genoemde verbindingen.

product hyperfiltratie

V

d. Algemeen wordt verwacht dat het
mogelijk is composiet membranen te
maken die belangrijk hogere retenties

Toxicologische aspecten van
drinkwatervoorziening;conclusies
Voordracht gehouden tijdens de 33e vakantiecursus in drinkwatervoorziening 'Toxicologische aspecten',
die op 8 en 9 januari 1981 aan de T H Delft werd gehouden.

hebben voor zouten, ionen, polaire en
apolaire organische stoffen dan asymmetrische membranen.
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- het veiligstellen van de bronnen voor
de grondstof.
Voor de bedrijven blijft dan de taak van:
- de winning van de grondstof en de
zuivering tot een eindprodukt dat aan de
gestelde kwaliteitsnormen voldoet
- de levering van het eindprodukt aan
de bevolking.
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en daarvan afgeleid het vaststellen van de
kwaliteitsnormen waaraan de grondstof
moet voldoen, daarbij uitgaande van de
mogelijkheden van de thans gangbare
zuiveringsmethoden

water moeten bereiden in toenemende
mate is en wordt verontreinigd. Als gevolg
van de industriële activiteit die ons een
ongekende welvaart heeft gebracht, komen
er steeds meer produkten en afvalstoffen
in het water terecht die schadelijke effecten
(toxische, mutagene, carcinogene) voor de
mens kunnen hebben wanneer hij ze via
het drinkwater opneemt. In de laatste jaren
hebben wij ervaren, dat niet alleen het
oppervlaktewater maar ook het zo veilig
gewaande grondwater aan zulke verontreiniging bloot staat.
Daarbij komt nog dat wij, in de mate
waarin wij beter kunnen meten, steeds
meer schadelijke of verdachte stoffen
vinden.
De aanpak van het probleem zal moeten
verlopen in de fasen die Trouwborst heeft
genoemd:
1.
2.
3.
4.

herkennen
evalueren
bestrijden
voorkomen

Dit houdt helaas in, dat er altijd een
element van 'achter de feiten aanlopen'
inzit. Het verkrijgen van greep op de
problemen door het voorkomen van verontreinigingen zal pas in laatste instantie
en dan waarschijnlijk moeizaam bereikt
kunnen worden, zo het al ooit realiseerbaar is.
Idealiter zou de taakverdeling bij deze
aanpak tussen overheid en waterleidingbedrijven respectievelijk bedrijfstak moeten
zijn dat de overheid zorgdraagt voor:
- de normstelling
het vaststellen van de kwaliteitsnormen
waaraan het eindprodukt drinkwater moet
voldoen

ad 1. herkennen
Hierbij treedt op de voorgrond de behoefte
aan goede analysemethoden. In principe
ligt deze behoefte verschillend voor de
overheid en de bedrijfstak. Bij de taak van
de overheid valt het accent op de herkenbaarheid en meetbaarheid van individuele
stoffen teneinde hun effecten te kunnen
onderzoeken.
De bedrijven hebben allereerst behoefte
aan snelle, eenvoudige 'monitoring' methoden waarmee de kwaliteit van de bron
bewaakt, de effecten van de zuivering
gecontroleerd en de kwaliteit van het
eindprodukt getoetst kunnen worden.
Overigens zal er voor dit laatste aspect
vaak sprake zijn van een hanteren van
dezelfde methoden door overheid en bedrijven, zeker wanneer de definitie van de
normwaarden gebonden is aan de hantering
van een bepaalde analysemethode.
In de bedrijfstak neemt al jarenlang de
ontwikkeling van methoden een belangrijk
deel van de speurwerkactiviteiten in beslag.
De mogelijkheden van de laboratoria van
de bedrijven zullen ook steeds verder uitgebreid moeten worden. Met name speelt
dit nu bij de grondwaterbedrijven, die tot
voor een aantal jaren hebben kunnen
volstaan met een beperkt scala van
methoden.
ad 2. evalueren
Het is een duidelijke overheidstaak op
basis van onderzoek van effecten te komen
tot een normstelling voor de toelaatbare
gehalten. Zoals Zielhuis nadrukkelijk heeft
gesteld is dit in feite een twee fasen
procedure, waarbij een gezondheidskundig
advies, gebaseerd op dosis-effect onderzoek
uitgangspunt is voor een beleidsbeslissing.
Dit is een keuzeproces, waarbij ook andere
factoren mede beschouwd worden. Bij
deze afweging, ook al loopt het gehele
proces nog niet zo duidelijk, zouden ook
de waterleidingbedrijven partij kunnen zijn.

