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IMPROVED is gefinancierd binnen het Interreg V  
programma Vlaanderen-Nederland, het grens-
overschrijdend samenwerkingsprogramma met 
financiële steun van het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling. 
Meer info: www.grensregio.eu.

Het Interreg Vlaanderen-Nederland project IMPROVED ontwikkelt een mobiele 
onderzoeksinstallatie om industriële proceswaterketens te optimaliseren waardoor de 
waterkringloop gesloten wordt.  

De testopstelling wordt ontwikkeld voor specifieke industriële processen waarmee 
water van diverse kwaliteiten en oorsprong opgewerkt kan worden tot proceswater van 
de gewenste kwaliteit. De testopstelling simuleert het hele waterbehandelingstraject 
van voorzuivering tot behandeling. Verder kan de opstelling meteen de invloed van de 
bekomen waterkwaliteit op de efficiëntie van stoombereiding, corrosie en vervuiling van de 
koeltorens simuleren zonder in het echte proces te moeten ingrijpen.

DOELSTELLINGEN VAN IMPROVED

Proceswater wordt tot op heden vaak gemaakt uit grondwater of (zoet) oppervlaktewater. 
Het project wil de industriële waterkringloop sluiten door te onderzoeken of het mogelijk is 
om ook andere watersoorten, zoals brak water en afvalwater, op te werken tot proceswater 
van de juiste kwaliteit. Het onderzoeksproject loopt drie jaar. Er worden drie mobiele 
testopstellingen gebouwd die bij verschillende grote industriële waterverbruikers worden  
uitgetest. De resultaten worden geanalyseerd en verwerkt om zo de waterbehandeling van 
de toekomst te ontwikkelen. 
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Het water wordt gezuiverd 
in de skid door middel 

van actieve kool. De 
oranje knoppen bevatten 
automatische kleppen die 
het water sturen. De gele 

knoppen voeren metingen uit 
waaronder de waterdruk en 

de waterkwaliteit. 

Container met de mobiele 
testopstelling van IMPROVED

MODULE 1 – WATERZUIVERING

Deze module bestaat uit twee containers, met daarin verschillende technologieën:

1. Ion-uitwisseling: sterk en zwak zure en basische harsen, inclusief strippingkolom
2. Ultrafiltratie: twee parallelle drukbuizen
3. Omgekeerde osmose: één drukbuis
4. Geavanceerde oxidatie: H2O2 dosering, UV-lamp en ozonreactor
5. Elektrodialyse: met mogelijkheid tot ompoling (“reversal”)
6. Actieve kool: drie kolommen in serie
7. Membraandestillatie: direct contact of air gap 

Alle technieken kunnen afzonderlijk gevoed worden of onderling met elkaar verbonden 
worden om een flexibel testprogramma te garanderen. Plaatselijke reiniging van de 
verschillende technologieën is voorzien, met een aparte opslag van de gebruikte chemicaliën 
in de containers. 

MODULE 3 – SIMULATIEPROCES

In boilers kan organisch materiaal (afkomstig uit het voedingswater of van zogenaamde  
“conditionerende chemicaliën”) afgebroken worden tot organische zuren. Deze kunnen 
corrosie in het stoomwatercircuit verergeren. In module 3 wordt gebruik gemaakt van een 
kleine boiler, die de hoge druk en temperatuur van een stoomboiler simuleert en zo het 
effect van de waterbehandeling op het corrosiegedrag van de aanwezige componenten 
onderzoekt. Ook het “eerste condensaat”, die de ergste corrosie veroorzaakt, wordt 
gesimuleerd. In versnelde corrosietests wordt vervolgens het effect van de waterkwaliteit 
op de materiaaleigenschappen bestudeerd.

MODULE 2 - DISTRIBUTIE

In deze module ligt de focus op het distributienetwerk. Met behulp van een mobiele 
flowcytometer kunnen bacteriologische contaminaties en veranderingen in het leidingnet en 
tijdens de waterbehandeling snel opgespoord worden. Flowcytometrie wordt gebruikt om de 
samenstelling en diversiteit van de micro-organismen in het water in kaart te brengen en zo 
een “vingerafdruk” van het water op te stellen. Aan de hand hiervan wordt dan nagegaan of 
de geteste waterzuiveringstechnieken zich gedragen zoals verwacht en wat het effect van het 
behandelde water in het distributienetwerk is.
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DE VERSCHILLENDE MODULES VAN DE TESTOPSTELLING 
De testopstelling die binnen het IMPROVED-project wordt ontwikkeld, bestaat uit 3 
modules. Elke module heeft zijn eigen doel en testmogelijkheden.


