
Voorfiltratie
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First-flush systeem



Voorfiltratie nodig



Zeefbocht



Doekenfilter



Trommelfilter






Trommelfilter



Voorfiltratie technieken

filtratie (µm) Capaciteit (m²/u) Kostprijs Verbruik
Zeefbocht 180-1500 20-170 € €
Trilzeef 75 5-30 €€ €
Trommelfilter 22-1000 2-250 €€ €€
Doekenfilter 5-100 2-30 €€ €€€



Ontsmetting
03



Mini gesloten waterstroom

Proefopstelling PCH



3 test-opstellingen / jaar getest

Geteste technieken:
 Trage zandfilter
UV
UV + steenwol
Ozon
Waterstofperoxide (70ppm)
Ultrafiltratie NUF
Ultrafiltratie
Geen ontsmetting bij hergebruik
 Zuivere Chloor-gas
Waterstofperoxide (30ppm) + UV



Evaluatie technieken

- Staalnames voor en na ontsmetting

- Kiemest (klassieke uitplating) = hoeveelheid
- GEEN identificatie schimmelpathogenen

- Enkel levende pathognen

- Onduidelijk vanaf welke grens er schade optreed

- Geeft identificatie voor werking ontsmetter

- DNA-multiscan = identificatie
- Lijst met gedetecteerde schimmelpathogenen

- Ook dood materiaal kan worden gedetecteerd

- Moeilijk interpreteerbaar resultaat



Vergelijking technieken



Vergelijking technieken



Beste technieken

100 kve/mL



Beste technieken

100 kve/mL



Controle: Trage zandfilter

 Biologische ontsmetting

 Oppervlakte bepaalt debiet



Controle: Trage zandfilter

Voordelen Nadelen

+ lage werkingskosten

+ tot 2ha werkbaar

+ goede afdodende werking tegen 

pathogenen

- Voorfiltratie nodig (dichtslibben)

- Groot grondoppervlakte

- Voorfiltratie nodig

- Trayveld >2ha in verhouding 

grote filter nodig

- Heeft opstarttijd nodig



Waterstofperoxide (70ppm)

Waterstofperoxide = H2O2

Of water (H2O) met extra zuurstof

 sterke oxidatieve werking

oxideermiddel oxidatiepotentiaal

fluor 3,0

hydroxylradicaal 2,8

ozon 2,1

waterstofperoxide 1,8

kaliumpermanganaat 1,7

chloordioxide 1,5

chloor 1,4



Waterstofperoxide (70ppm)

Voordelen Nadelen

+ ontbind in water en zuurstof

+ systeemontsmetting

+ goede afdodende werking tegen 

pathogenen

- Hoge concentratie nodig

- Moeilijk in te regelen

 aanzuigen lucht in leiding

- Dagelijkse opvolging nodig

- Voorfiltratie nodig

+ sensor in ontwikkeling

= automatische opvolging



Ultrafiltratie ‘tuinbouw’ membraan



Ultrafiltratie ‘tuinbouw’ membraan



Ultrafiltratie ‘tuinbouw’ membraan

Voordelen Nadelen

+ (geen toegevoegde chemicaliën)

+ absolute zuivering tot 0,3µm

+ virussen en schimmel vrij

- Goede voorfiltratie!!

- Puntontsmetting

- Terugspoeling met

H2O2 / javel nodig

- Reststroom (+-5%)



Ultrafiltratie: NUF



Ultrafiltratie: NUF membraan



Ultrafiltratie: NUF membraan

Voordelen Nadelen

+ (geen toegevoegde chemicaliën)

+ absolute zuivering tot 0,3µm

+ virussen en schimmel vrij

- Goede voorfiltratie!!

- Puntontsmetting

- Terugspoeling met

H2O2 / javel nodig

- Reststroom (+-5%)



Ultrafiltratie: NUF membraan

Voordelen Nadelen

+ (geen toegevoegde chemicaliën)

+ absolute zuivering tot 0,3µm

+ virussen en schimmel vrij

+ gladder membraan, makkelijker

terugspoelbaar

- Goede voorfiltratie!!

- Puntontsmetting

- Terugspoeling met

H2O2 / javel nodig

- Reststroom (+-5%)



Ozon

- Sterkere oxidatieve werking dan peroxide

- Bestaat uit een extra zuurstof molecule: O3

 valt na reactie terug uiteen in O2-moleculen

- Gebruik in waterzuivering

oxideermiddel oxidatiepotentiaal

fluor 3,0

hydroxylradicaal 2,8

ozon 2,1

waterstofperoxide 1,8

kaliumpermanganaat 1,7

chloordioxide 1,5

chloor 1,4



Ozon



Ozon

Voordelen Nadelen

+ ontbind in zuurstof

+ (systeemontsmetting)

+ breekt cel membraan af

+ geen opslag

+ productie in situ

+ werking meetbaar

- puntontsmetting

- Voorfiltratie nodig

- Elektriciteit nodig voor productie

- Grote hoeveelheid perslucht



Uitvalcijfers

Geen ontsmetting Ultrafiltratie ozon Trage zandfilter



Overzicht

- Alle geteste technieken, buiten UV-ontsmetting, kunnen vuilvracht aan

- Juiste voorfiltratie techniek is belangrijk

- Trage zandfilter kan voor trayvelden <2ha

- Voorkeur gaat uit naar ozon, ultrafiltratie of waterstofperoxide (70ppm)

 Kosten baten analyse nodig om kostenplaatje te bepalen



CRF inmenging
04



Hoe omgaan met hergebruik?
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Hoe omgaan met hergebruik?
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Aanpassen stekgrond

Testopstelling met gesloten waterstroom  herbruik

 6 objecten
• 3kg Osmocote Hi.End + 400g PG mix
• 3kg Osmocote Hi.End
• 1.5kg Osmocote Hi.End
• 400g PG mix

• 3.2kg Osmocote Protect
• 5.6kg DCM Eco Xtra1 Minigran



Drooggewicht bepaling stekken
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