
Waterbehandelingen zonder 
handelingen

Julien De Smedt 
Business Line Manager HD BeLux

Gambro n.v.
Zaventem

VSZ  29-10-2009



© Year, Legal owner2

Automatisatie leidt naar onwetendheid 
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Gambro is hemo-dialyse , kunstnier 
bedrijf, met hoge interesse in 
Waterbehandelingen

Grootste verbruiker in uw ziekenhuis van 
water ± 6000 m³ / jaar

Of dus iedere maand een zwembad 2m x 
10m x 25 m verversen van 500 m³
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Contact met Water
Gezonde persoon :

15 l / week Dialyse patient – 360 l / week

Via maag / darm
systeem

Via het dialyse membraan naar het bloed
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Hemodialyse

Chronisch dialyse behandelingen
Normaal duurt een behandeling 3-5 uren, drie maal in een week 
Behandeling kan uitgevoerd worden in ziekenhuis , autodialyse ( low care ) of thuis
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Onzuiverheden in stadswater
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Water behandeling voor dialyse
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Microbiologisch oogpunt
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Water behandeling voor dialyse

Sanitisatie
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start kringloop Halverwege
kringloop

eind kringloop

Omgekeerde osmose Aftappunt kringloop TGEA
Tap: MEA 0.3ml



© Year, Legal owner10

STANDAARD WATER SYSTEMSTANDAARD WATER SYSTEM

Aktieve
koolstof

filter
Verzachter Deeltjes

filters
Omgekeerde
osmose

Afloop

Dialyse machine

Aftappunten

Kringloop

Leiding naar HD machineStadswater
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WATER SYSTEEM: 
Met zuiver water kringloop
WATER SYSTEEM: 
Met zuiver water kringloop

Omgekeerde
osmose

Dialyse machine

Kringloop

Stadswater
VEREIST GOEDE HYGIENE 
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Van hemodialyse naar hemodiafiltratie.
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3 STAPS FILTRATIE SYSTEEM: MICRO ORGANISMEN3 STAPS FILTRATIE SYSTEEM: MICRO ORGANISMEN
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Concentraten

Water

Dialysaat Infusaat

200 CFU/ml

(105 CFU/ml) <1CFU/100ml

Limit:
<0,1CFU/ml

<1CFU/1000ml

>6 log safety
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Water behandeling voor dialyse en andere 
doeleinden: sterilisatie, labo’s
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CONTAMINANT     mg/L
Calcium 2
Magnesium                 4
Potassium 8
Sodium 70
Antimony 0,006
Arsenic 0,005
Barium                        0,10
Beryllium                    0,0004
Cadmium 0,001
Chromium 0,014
Lead 0,005
Mercury 0,0002
Selenium 0,09
Silver                          0,005
Aluminium                 0,01
Chloramines 0,10
Free chlorine 0,50
Copper 0,10
Fluoride 0,20
Nitrate (as N)             2,0
Sulphate 100
Thallium 0,002
Zinc 0,10

CONTAMINANT    mg/L
Calcium 2
Magnesium                 4
Potassium 8
Sodium 70
Antimony 0,006
Arsenic 0,005
Barium                        0,10
Beryllium                    0,0004
Cadmium 0,001
Chromium 0,014
Lead 0,005
Mercury 0,0002
Selenium 0,09
Silver                          0,005
Strontium                   0,01
Aluminium                 0,01
Chloramines 0,10
Free chlorine 0,50
Copper 0,10
Fluoride 0,20
Nitrate (as N)             2,0
Sulphate 100
Thallium 0,002
Zinc 0,10

CONTAMINANT        mg/L
Calcium <2
Magnesium                 <2
Potassium <2
Sodium <50
Antimony -
Arsenic -
Barium                           -
Beryllium                       -
Cadmium -
Chromium -
Lead -
Mercury <0,001
Selenium -
Silver                             -
Aluminium                < 0,01
Chloramines -
Free chlorine <0,1
Copper < 0,01
Fluoride <0,20
Nitrate (as N)             <2,0
Sulphate <50
Thallium -
Zinc <0,10
Heavy metals            <0,1
Chloride <50

ISO 23500 draft (2004)
AAMI RD52 (2004)

Ph Eur 5th ed 2005CHEMISTRY



Waar wordt RO nog toegepast ?

•stoom/verwarmings ketels
•vaatwassers, maakt poleren overbodig

•autowasstraten, voor een streeploos resultaat
•drukkerijen, t.b.v. luchtbevochtigers/drukproces

•laboratoria, t.b.v. het nemen van proeven
•Apotheek bereidingen, verdunningen
•sterilisatie apparatuur als autoclaven

•dialysecentra
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WATER SYSTEMENWATER SYSTEMEN

Verschillende
Leveranciers…

Verschillende
Filosofie…

…Verschillende
water systemen
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Soms verschillende manieren van werken !
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Hoe maken we zuiver water ?

Distillatie :  klein debiet doch zeer zuiver

Demineralisatie : ontdaan van alle geladen stoffen , 
doch gebruik van Loog ( NaOH )  /  Zuur ( HCl ) 

Omgekeerde osmose : bijna zuiver water met 
grote debieten op een ecologische manier .
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Osmose

Reverse
Osmose
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Membraan met kleine poriën 
Halfdoorlaatbaar / semipermeabel 

membraan

RO membranen zijn gemaakt van organische 
materialen (polymeren PA;PS;PE ). De twee 

meest gebruikte typen zijn holle vezel en 
spiraal gewonden membranen. Het eerst 

genoemde type heeft een groter 
membraanoppervlak per volume-eenheid 

terwijl het tweede type minder snel vervuilt.

Producenten : Fimtec en hydranautics



Membraan met kleine poriën 
Halfdoorlaatbaar / semipermeabel 

membraan



Pomp met hoge druk en groot
debiet

Drukken van 12 tot 30 bar 



Het process van RO

Het verwijderingsrendement η , rejectie capaciteit voor RO 
wordt uitgedrukt in het verwijderingsrendement ten opzichte 

van keukenzout (NaCl). 
Voor RO membranen is dit 98 tot 99,8%. 

Andere zouten worden verwijdert met een rendement tussen 
95% tot 99,8 % 

Deze waarden gelden alleen bij werking ! 
Dus na stilstand en heropstart wordt het eerste permeaat niet 
gebruikt, doch gedurende enkele minuten afgevoerd naar de 
riool.
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Het process van RO

Opvolging van dit process kan via een geleidbaarheidsmeting
uitgedrukt in µS/cm 

Stadswater 900 µS  RO water 9 µS →η= 99,00 %

900 µS 14 µS →η= 98,44 %
1200 µS 14 µS →η= 98,83 %

η = 100 – ( 100 x ( UIT / IN )  %



Voorbehandeling
Bij RO is het economisch aantrekkelijk om zoveel mogelijk 
vervuiling te voorkomen. Dit geldt met name voor vervuiling 

door deeltjes (colloïden) en biofouling. Om deze reden wordt 
gebruik gemaakt van een uitgebreide voorzuivering zoals 

•Filtratie over zandbed
•Ontkalking
•Ontchloring

•Deeltjes filtratie in trappen 10µm dalend tot 
1 µm.

• Afhankelijk van het proces kan tevens 
gekozen worden voor specifieke adsorbers .
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Filtratie over zandbed
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Voorbehandeling Zandbedfilter : Werking

Werking Terugspoeling
Backwash

Spoeling
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Zand Filters

Zand filtratie kan deeltjes verwijderen 
tot op ± 10 micron 

De zandsamenstelling zal aangeven 
hoever men kan filtreren.

Water vloeit van boven naar onder
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Verzachters hebben 2 kolommen in Serie 
of in Parallel
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Chloor en chloorverbindingen max. 0,25mg/l
Organische molecules
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•fysisch verschijnsel waarbij adsorbate moleculen 
zich aan adsorbent hechten, door Vanderwaals-
krachten

aDsorptie ! Is basis werking van Actieve Koolstof
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Welke vormen van aktieve koolstof ?

Kaarspatronen

m
a
s
s
a
f
i
l
t
e
rVervangen

Omspoelen



Deeltjes filtratie



Kwaliteits controles

Metingen via kleuromslagtesten : 
residu hardheid 

Residu totale chloor

externe analyse bij een geaggregeerd labo



Automatische kwaliteit controle
TESTOMAT
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Enkele of Dubbele Reverse Osmose

Enkele :       O.K.

Dubbele : + + meer werkzekerheid
+ licht verhoogd rendement
trap 1 geeft 8 µS 
trap 2 geeft 4 µS
- kostprijs



RO water , heilig water ? 

Bij een lage pH-waarde zal versnelde corrosie van 
ijzer plaatsvinden.

Heeft demiwater (osmosewater) door omgekeerde 
osmose een lage pH-waarde?

Doordat met name koolzuurgas door het membraam 
van de installatie treedt, zal het demiwater licht zuur zijn.

Osmosewater heeft een pH-waarde tussen 6-7. (pH-
waarde 7=neutraal)

Regenwater heeft een pH-waarde van ± 5,65
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Conclusies

Omgekeerde Osmose ( RO ) is een zeer efficiënte 
rendabele techniek voor zuiveren van water, zonder 
milieu belasting

Geeft geen 100 % zuiver water 
Heeft als kwaliteitsopvolging een geleidbaarheid meting  

Kan alleen lang en goed functioneren indien:
• De RO eenheid wordt voorafgegaan van een 

degelijke voorbehandeling die de RO membranen 
beschermt

• De RO eenheid wordt onderhouden volgens de 
vooropgestelde regels van de fabrikant 
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Morgen gaan we op zoek naar
onze installatie !

Dank u voor de aandacht


