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Ontwikkelingen inde
membraantechnologie
Ruim50specialistenuitdewatersector(industrie,consultantsenleveranciers]participeerden inhet
IHE-Kiwaonderzoekssemmar,datvlakvoordezomerbijIHE inDelft werdgehouden.Promovendi
enafstudeerdersuitverschillende landenpresenteerdendenieuwsteontwikkelingenop hetgebied
vanmembraantechnologie engrondwaterbehandeling. Hierondervolgteenbeknoptverslagvande
presentaties.
Scalingisin het algemeen ongewenst,
omdat dit leidt tot afname vandefluxvan
demembranen oftoteen verhoogd energieverbruik. Bovendien beperkt het demaximaalhaalbarerecoveryen resulteert het in
een verhoogd chemicaliè'nverbruik. Ingrida
Bremere(IHE)onderzocht scalingdoorsilica
envonddat met name het monomeer leidt
tot precipitatie van niet of nauwelijks
verwijderbare producten.Silicascalingkan
ondermeerworden voorkomen doorvoorbehandeling met eengefluïdiseerd bedvan
silicagelofzand meteen ijzercoating.

'Scaling Prediction Model'
Kiwaheeft onlangs eenmodel ontwikkeldwaarmee naast berekening vandeoververzadiging vanslecht oplosbarezouten in
het concentraat ookdeoververzadiging aan
demembraanwand kan worden berekend.
Ditmaakt hetvolgensSjarelvandeLisdonk
mogelijk omverschillende hydraulische
ontwerpen vanmembraansysteem tevergelijken ophet risicovanscaling.Voorlocatie
EngelseWerk (Waterleidingmaatschappij
Overijssel) gafhet modelexactaandatde
maximale recoveryvanhet traditioneel
ontwerp van membraansystemen vier
procent hoger ligtdan vaneen 'hydraulisch
geoptimaliseerd ontwerp'.

'Enhanced Precoat Engineering'
Zwevendestof algen en andere verontreinigingen kunnen middels eenprecoating,dieisaangebracht op ultrafiltratiemembranen, worden afgevangen waardoor
zeniet tot indeporiën kunnen doordringen.VolgensGilbertGaljaard (Kiwa)kande
koekvervolgens simpel worden verwijderd
meteen terugspoeling.Nadoseringvan
ijzerhydroxidevlokken alspre-coating voorafgaand aandefilrratieontstond bij behandelingvanTwentekanaalwater (Waterleidingmaatschappij Overijssel) eenstabieleen
relatiefhogeflux.Octrooi is inmiddels
aangevraagd.

Vergelijking lucht en waterspoeling
Maria Kennedy(IHE)verteldedat met
zowelhorizonrale alsverticale UF-systemen
70à80procent vandevervuiling kan
worden verwijderd meteen 'forward flush'
met alleen water.
Introductie vanlucht in verschillende
verhoudingen geeft geen rendementverbetering.Bijverticaalopgestelde membranen
kandebenodigde hoeveelheid spoelwater
enigszins worden beperkt door toevoeging
van lucht. Het isechter nogonduidelijk of
ditvooralletypemembranen enonder alle
procescondities geldt.

Vervuiling ultrafiltratiemembraan
Deeigenschappen vanmicro-ofultrafiltratiemembranen hebben volgensMaria
Kennedy(IHE)invloedophet vervuilingmechanisme.Hoefijnerdeporiën,desteminder
kunnen colloïdaledeeltjes indeporiën dringenwaardooreenkoekophet membraan
wordtgevormd.Dezekoekkanvetvolgens
door 'crossflush'gemakkelijk wordenverwijderd.Terugspoelingkandaarmee achterwege
blijven ofsterkworden verminderd, hetgeen
het spoelwaterverlies beperkt.
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Adsorptieve ontijzering in filters
Inhet onderzoek naar katalytische ontijzeringwerddoor Sharma (IHE)deadsorptiefase onderzochr inzuurstofloos milieu,
zodatflocculenteontijzering het beeld niet
verstoort.Deadsorpriecapacireir blijkt sterk
afhankelijk van het filtermateriaal en neemt
toemetoplopende pH.Bovendien neemt de
adsorptiecapaciteit toemet aangroeivan het
oppervlak, warsuggereert dat eenvaste fase
wordtgevormd mereenopen strucruur.

In heronderzoek naar heteffect vande
watersamenstelling vondCyrusSebwato
(IHE)dat aanwezigheid van calcium,
magnesium- ensulfaationen de adsorptie
vanijzer(II)ionen negatiefbeïnvloedt. Dit
leiddetot deconclusiedat katalytische
ontijzering mogelijk het besteverloopt in
zacht water enmogelijk minder aantrekkelijk zalzijn inhard water.

Principe
Grondwater kanflocculentofkatalytisch
wordenontijzerd. Inheteerstegevalwordt
hetwaterbeluchtenwordendegevormde
ijzerhydroxidevlokken door snelfiltratie
afgevangen.
Bijkatalytischeofadsorptieve ontijzering
wordenonderzuurstofloze condities
ijzer(II)ionen doorhetfiltermateriaalgeadsorbeerd waarnadezeonmiddellijk tot
ijzer(III)wordengeoxideerd.
Hetnieuwgevormde ijzerhydroxide kan
opnieuwijzer(II)adsorberen.Bijditproces
ishetgevormdeijzerhydroxidezeer
compactwaardoordeweerstandveel
mindersneltoeneemt.Hierdoor kande
benodigdehoeveelheid spoelwatersterk
wordenbeperkt.Ookisdekwaliteit vanhet
fikraatmeestalbeter.

Aangezienflocculenreonrijzering bij
inzet vaneen katalytisch ontijzeringsproces
nooit helemaal uitgesloten kan worden,
onderzocht DavidKironde(IHE)deadsorptievan ijzer(II)ionen aan verschillen de ijzerhydroxiden.Deresultaten eneenberekeningvandebijdrage van flocculenre ontijzeringaanadsorptieve ontijzering wijzen op
eenflocculentaandeelvanslechtsenkele
procenten.

'Point o f use' systemen voor
arseenverwijdering
Opbasis vansimpele experimenten
vondShahidullah (IHE)twee bruikbare
adsorptiematerialen voorde verwijdering
vanarseen uitgrondwater dat als drinkwaterwordt gebruikt inBangladesh:zand met
eenijzercoaring en merijzer geïmpregneerde acrievekool.Indit landlijden tienduizenden mensen aanallerleivormen van
kanker rengevolgevanhoge arseengehalren
in het grondwater. Gebruikmakend vandrie
merhoden, reweten theezakjes, koffiefilters
eneen filterkolom werden bevredigende
resultaten behaald.Terplaatsemoet nog
worden nagegaan ofdit ookin de praktijk

werkt enofgeschikte ijzeroxidenmineralen
beschikbaar zijn.

Verwijdering van organo-ijzercomplexen
Demogelijkheid vanonvolledige ontijzeringdoor vorming vancomplexen met
organische stoffen werddoor GuusIJpelaar
(Kiwa)onderzocht doorgebruik te maken
van ionenwisselaars.Metgrondwater van
pompstation Twello(Waterbedrijf Gelderland) werd aangetoond datzowelvrije organischeverbindingen alsijzer in complexe
vorm worden verwijderd. Dit conceptzou
kunnen leiden totdeontwikkeling vaneen
praktijktoepassing.
Tenslotte slootprof dr.JanSchippets
hetseminar afmet deconstatering dat
innovaties niet uitsluitend tevinden zijn bij
nieuweprocessen opbasisvanmembraantechnologie, maar ookbij reeds lang
bestaande processen zoalsontijzering en
ontarsening vangrondwater, f
met dank aan Guus IJpelaar
(Kiwa Onderzoek en Advies)
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Waterkwaliteit Friesland blijft gelijk
Dekwaliteitvanhetoppervlaktewater inFrieslandvorigjaar wasopveelplaatsengelijk aan
dievanvoorgaandejaren,volgenshetrapport
'Kwaliteitoppervlaktewater'vanWetterskip
Frysldn.
Uithet tapport blijkt datde kwaliteit
vanhetoppetvlaktewater inhet algemeen,
behalveinzwemwatergebieden, nogsteeds
niet voldoetaandeeisen.Vergeleken metde
laatstetienjaat isdekwaliteit vetbetetd,
maat dezeverbeteringzetniet echt door.
Het isdan ookniet mogelijk om tespreken
van biologisch enchemischegezonde watersystemen. Inhet eind vanditjaat vastte
stellen Integraal Waterbeheerplan worden
maatregelen aangekondigd dieetvoot
moetenzorgen datdewaterkwaliteit de
komendejaren verbeterd, f
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verplicht voor horeca
en pretparken
Bedrijven waarmetwaterwordtgewerkt,zoals
pretparkenenhoreca,zijnvoortaanverplicht
omeenbeheersplanoptestellenombesmetting
metkflioneilatevoorkomen.Ditvloeitvoort
uitdewijziging vandehuidigewaterleidingwet.
Totvootkort waseenbeheersplan nog
nietverplicht, behalve inziekenhuizen. In
eenbeheersplan moet worden vastgelegd
welkemaatregelen zijn genomen om kans
opbesmetting met legionella teverminderen.Koudwater moet koudgenoegen warm
water warmgenoegzijn omdebacteriegeen
kans tegeven.Doodlopende leidingen in het
waterleidingnet dienen tewotdenweggehaald.In logboeken moet worden vastgelegd
welkemaatregelengenomen zijn enwelke
resultaten steekproeven hebben opgeleverd.
Direct nadezometbeginnen intensieve
controles,tebeginnen bij ziekenhuizen.
Ookbedtijven zoals tuincentra worden
gecontroleerd.Tuincentra vallenondetde
Warenweten kunnen gecontroleerd worden
doordeKeuringsdienst vanWaren. %

Eendeelvandevoorbereidingen isnade
reorganisatie vanhet Friesewaterschapsbestelin 1997alverricht.Hetintegraal waterbeheerplan lagerin feite al.Maardeuitvoering daatvan moestwachten opdevierde
Nota watethuishouding en het tweede
Waterhuishoudingsplan vandeprovincie
Fryslân.Nu ishetzover,dat het tet goedkeuringaandewaterschapsbesturen kan
worden voorgelegd.Volgendjaar kan dan
met deuitvoering worden begonnen. %
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Beheersplan legionella

'eigen'water,watgevolgen kanhebben voor
planten endieten.Bovendien versnellen
lagewaterstanden deoxidatie vanhet veen
waaruit eendeelvandeFriesebodem
bestaat,wat zorgt vooreendalingvande
bodem.
Merhet beleid vaneenvast streefpeil
zullen deFriesewaterschappen niet breken.
Zewillen welbekijken ofhet mogelijk iseen
natuurlijker peilbeheer in tevoeren.Hierdoor neemt onder meerdeschadeaanoevers
af.

Integraal waterbeheerplan voorFriesland ter
inspraak
AlslaatstevandezesFriesewaterschappen heeft
WetterskipFrysldnonlangshetontwerpvanhet
IntegraalWaterbeheerplanFrieseWaterschappenterinzageenterinspraakgelegd.Daarmee
komteenvoorlopigeindeaaneen langetijdvan
voorbereiding waarin hetbeleidenbeheervoor
hetFriesewaterbeheervoordekomendejarenis
gejormuleerd.Hetplan ligtnog toten met30
septemberterinzage.Deformelevaststelling
vindtplaatsop19december.
OokinFriesland verandert het beleid
vandewaterschappen. Waaihet tot nu toe
gericht wasopbehoud vandebergingen
hetzogoed mogelijk proberen om het
waterpeil constant tehouden,zalde
komende tijd ookworden bekeken ofde
waterberging in poldersendeboezem te
vergroten is.Verderkrijgt hetsanerenvan
devervuilde waterbodems endeaanlegvan
natuurvriendelijke oeversmeer aandacht.
Eennadeelvandehuidigesnelle afvoer
van regenwater naar zeeisdat in droge
perioden water vaneldersFriesland moet
wordeningelaten.Dekwaliteit vandit
gebiedsvreemde water verschilt vaakvan het

Zwemwater in Friesland"aanvaardbaar"
UitonderzoekdoorWetterskipFrysldntussen
17en31JUÜop514plaatsen inFrieslandwaar
regelmatig wordtgezwommen,blijkt datde
waterkwaliteiteraanvaardbaaris.
Het Friesewaterschap verrichtjaarlijks
onderzoek naar dezwemwaterkwaliteit op
onofficiële zwemplekken indeprovincie.
Vandeonderzochte plekken voldoet96
procent aandenormen.Daarvan krijgen 24
locatieshet oordeel'zeergoed'en66locaties
het oordeel 'aanvaardbaar'. Opvier plaatsen
voldoet hetwater,ookna herbemonstering,
niet aandenormen voorzwemwater.Deze
liggen inWolvega,Jistrum,Jubbegaen
Heerenveen.
Invergelijking met vorigjaar (slechts
éénovetschrijding) lijken de resultaten
mindet positief Het weerindezezomeris
echrer niet tevergelijken met dat vanvorig
jaar.Friesland kende in 1999eenzeer warme
zomer;nu valterveelneerslagen ligtde
temperatuur relatieflaag.De watertemperatuur bedraagtslechtsi8°C.
Doorderegen zijn mogelijk overstorten
vangemeentelijke rioolstelsels in wetking
getreden, waardoor ongezuiverd rioolwater
in hetoppervlaktewater terecht isgekomen. W
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