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AWWA M E M B R A N E T E C H N O L O G Y C O N F E R E N C E I N P H O E N I X

Flinkegroeitoepassing
membraanfiltratie
Ongeveer1.100deelnemersvormdenhet.gehoorophettweejaarlijksemembraancongresvandeAmericanWaterWorksAssociation(AWWA)datvan6totpmaartplaatsvondinPhoenix(Arizona].Het
congresleverdegeenberichtenopovergrotenieuwedoorbraken;welpasseerdeninteressantenieuwe
trendsenontwikkelingenderevue.Eenverslagvanjan HojmanenErwinBeerendonkvanKiwa.
TonyFane(UniversityofNew South
Wales,Australië]opendedeconferentie. Hij
zietwereldwijd vierbelangrijke toepassingenvanmembraanfiltratie ontstaan.In
deeersteplaatstoepassingvanmicro-en
ultrafiltratie voor oppervlaktewaterbehandeling(desinfectie].Ontwikkelingen opdit
gebiedhebbengeleidtoteen tienvoudige
kostenreductie indeafgelopen tienjaar.Op
detweedeplaatsconstateerdeFanedat
omgekeerdeosmosezichontwikkeld heeft
totdemeestgeschikte technologievoorzeewaterontzouting.Hij verwachttehiereen
verdereimpuls dankzij de ontwikkeling
vangroterespiraalgewonden membraanelementen (16of18duim diameter].Alsderdegrotetoepassingvanmembranen noemdehij hergebruikvanwater,met namein
gebiedendiekampen metgrote waterschaarste.Degrotevoordelenhiervan zijn
datdekosten beduidend lagerliggendan bij
zeewaterontzoutingendatdeopbrengstveel
groter ligt,opcitca80procent.Doorhergebruikvanwatet ontstaat inprincipeeen
onbeperktebron.Hierdoor kunnen membraneneengrotebijdrage leverenaaneen
duurzame oplossingvan(mondiale) waterschaarste.Tenslotte noemdeFanenogde
ontwikkeling van membraanbioreactoren,
diemet namezijn doorgebrokendoorde
ontwikkelingvan onderdrukmembranen.

Vervuilingen reiniging
Intotaalzo'n30vootdrachten handeldenovermembraanvervuiling en -reiniging.
Tweehiervankwamen uit Nederland,van
PWN(GilbertGaljaard)enVitens (Maarten
NederlofJ.Fractioneringen karakterisering
vannatuurlijk otganisch materiaal(NOM)
zijn veelbelovendetechniekenominzicht te
krijgcij 'm hotetfect vandeorganische stof
opdeprestatiesvanmembranen. Habarou
(Anjou Recherce/ UniversitéDePoirier)
;nelddedatmet name hoogmoleculaire
polysaccharides eneiwitten adsorbeerden

aanultrafiltratiemembranen. Huang(John
HopkinsUniversity)tapporteerdeoverde
effecten vanhydtaulischeenchemischversterkte hydraulische membraanspoelingen.
Hijtrachttedegevondeneffecten teverklarenaandehand van NOM-karakterisering
vandeviergebruikte watertypen:White
River,Twentekanaal,TampaBayenScottsdaleWaterCampus(secundair effluenr).
UitonderzoekvanMarwah (University
ofNewMexico),diezichrichtteopdevetvuilingvanultrafiltratiemembianen met
verschillendemolecuulgewichtsfracties,
blijkt datdegrotemolecuulfracties de
meestevervuiling veroorzaakten.
HetonderzoekvanGaljaard (PWN)gaf
eentegenovergesteld beeld:uitzijn presentatiebleekjuist datverwijdering vanlaagmoleculairestoffen incombinatie met
positiefgeladenmembranen voorIJsselmeerwatetleidttoteenaanzienlijke reductie
vandemembraanvetvuiling. Desessiesop
ditgebiedgavenaandat NOM-karakteriseringflink inbelangtoeneemtbijhetvoorkomen vanmembraanvervuiling enselectie
enoptimalisering van voorbehandelingstechnologie.

Organische verontreinigingen
Ookverwijdering vanorganischemicroverontreinigingen doornanofïltratie en
omgekeerdeosmosekreegruim aandacht.
Hoeweldemeesteonderzoeken nogtheoretischvanaardzijn, ishetinzicht inde retentiemechanismen doormembranen deafgelopenjaren aanzienkjk vergroot.Devele
onderzoeken opditgebiedhebbengeleid tot
kwalitatievemodellen,waarmee organische
stoffen kunnen wordeningedeeldnaarverschillendecategorieën met gemeenschappelijke eigenschappen.
Ophetgebied"vanretentievanorganischestoffen warenertweeNederlandse bijdragen:ondergetekenden hielden voor-

drachten overrespectievelijkdevoorspelling
vanorganischesrofretentie op praktijkschaalendeverwijdering vannagroeiveroorzakende componenten.

Concentraatverwerking
Tijdens hetcongreswerdenalleopties
totconcentraatverwerking voorroepassing
vanmembraanfiltratie inhetbinnenland op
eenrijgezet:lozingopoppervlaktewater of
viahetriool,diepinfiltratie en verdamping
invijvers,aldanniergestimuleerd door
middelvanversproeiing.Gepleitwerdvoor
toepassingvantechnologievoor reductie
vanconcentraatenverhogingvanderecovery,bijvoorbeeld viagebruikvanionenwisselaars.Toepassingvansystemenvoor
'zeroliquiddischarge'lijkt ookveelbelovend.Zowasereenpresentatie overeen
recentgestartonderzoek hiernaar.

Desinfectie en logverwijdering
Veelaandachtginguit naar desinfectie
enlogverwijdering. Drijfveer achtet het
ondetzoekwasdeinvoeringvande'Long
Term2EnhancedSurfaceWater Treatment
Rule',naarverwachtingeindditjaar.Indeze
nieuweAmerikaansewetwordtdeverwijderingvanCryptosporidiumuit drinkwater
geregeld.Membraanfiltratie vormt daarbij
éénvandebelangrijkste zuiveringstechnieken.Naastdezenieuwewetwordtdoorde
USEPAeenhandleidingopgesteld, waatin
hetaangeeft hoemembraanfiltratie moet
wordentoegepastomaandeeisenvande
genoemdewet tevoldoen.Dehandleiding is
primairgeschrevenvoordeverwijdering van
Cryptosporidium,maarisbreder inzetbaat.
Belangrijke onderdelen vormendevaststellingenbewakingvandeintegriteit vanhet
membraansysteem. Opvallendwasdatde
toegekendedecimale eliminatiecapaciteit
voormembraanfiltratie gebonden isaaneen
maximum vanvier.Ditbetekent dat inveel
gevallenbehandeling met meerderebarrièresnodigisomvoldoende desinfectiecredits
te realiseren.
Verderstonden onderandere praktijktoepassingen vanmembraanfiltratie op het
programma.ZogafIdsartDijkstra (Vitens)
eenpresentatieovertoepassingvancapillairenanofiltratiemembranen. Hij concludeerdedateendirectebehandeling van oppervlaktewatermetdezemembranen bijeen
stabieleflux mogelijk isendatdezeookleidt
toteengoedewaterkwaliteit.f
JanHofman enErwin Beerendonk
(KiwaWaterResearch)
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