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waterlab
Tientallen jonge wetenschappers werken op bet Leeuwarder
instltuut voor watertechnologie Wetsus aan oplossingen voor
wereldproblemen. In deze sale vertellen ada promovendi
over hun ondenoek. Aflevering i: Hoe Dries Parmentier met
een nieuwe scheidingsb-uc metaal tilt water haalt.

____

-

Dries Parmentier weet water en zouten te scheiden. ,,De methode kan een roT spelen in Spanje en Bangladesh,

Scheidingstruc
waar veel drinkwater vergiftigd is met arseen.”

Dries Parmentier
Dries Parmentier (27) is een
Vlaming die hier bet fierijoppen
heeft geleerd. Zijn record is
12.45 meter. ,,Er komt kracht bij
kijken, techniek, focus. Eon
prachtige sport.” Na zijn studio
scheikunde in Leuven verlangde
hij naar eon exotische plaats
waar hij zljn dodoraat kon baTon.
Dat werd Leeuwarden. ,,Bij Wet
sus weet je waarvoor je bet doet.
Je werkt toe naar lets dat bruik
baar is. 1k hou van samenwerking
met de industrie, dat geeft meer
waarde aan Jo onderzoek.” Eind
volgend jaar promoveert hij op
ontzouting met ionische vloei
stoffen.

IRENE OVERDUIN

J
n het Wetsus-laboratorium
schudt Dries Parmentier een
klein flesje goed op en fleer.
Luttele seconden later, als het

glas weer in mste is, drijft een
donkerpaars goedje naarboven.
Daaronder resteert een heldere
vloeistof.

Dit flesje is het hart van Par
mentiers ondenoek.

Wat zien we?
,,De donkere vloeistof bovenin is
de ianische vloeistof. Doze bevat
metalen. De vloeistof daaronder is
water. Daañn zaten de metalen
eerst. Do metalen zijn gextra
heerd, emit gezuiverd, door de
ionische vlocistof.”

Het lljkt een eenvoudige sthei
thngstmc. Was die nag niet he
kend?
,iflt de literatuur waren allerlei
eigenschappen bekend van ioni
sche vloeistoffen, maar bet idee ze
in to zetten bij bet extraheren van
metalen üit water is nieuw. Miju
ondenoek geeft een geheel nienwe
kijk op metaalextractie.”

Is het u om de zouten of de meta
len te doen?
,,Metalen in ionische vorm zijn oak
zouten. Doordat ze geladen zijn,
kan de ionische vloeistofmetalen
aan zich binden.”

Wat maakt eon vloeistof tDt een
ionisthe vloeistofl
,,lonische vloeistoffen zijn organi
sche zouten die vloeibaar zijn,
althans bij kamertemperatuur.
Elektrostatische krachten houden
de zouten bij elkaar. Dan hebben
we het over de aantrekkingskracht
tussen de positieve en negatieve
deeltjes. Door die eigenschap bin
non ze heel goed andere geladen
deeltjes in water aan zich binden.
bijvoorbeeld metalen.”

Waarom zou men metalen wiflen
binden?
,,Dm verontreinigd water te zuive
ren en drinkbaar te maken. Maar
oak am metalen terug te winnen
en to recyclen. We kunnen met
doze methode bijvoorbeeld zeldza
me aardmetalen temgwinnen. De
meeste ervan worden gewonnen in
China. Dat land controleert de
wereidhandel. Spreiding van markt

macht is best goed.”

Hoe selectief is do methode?
Do vloeistof die ik gebmik is excel
lent in staat om transitiemetalen
zoals zink, koper, kobalt, nikkel en
mangaan uit water te scheiden.
Daarentegen warden lichte metalen
anberoerd gelaten, zoals natrium,
lithium, kahum, magnesium en
calcium. We kunnen dus do waarde
voLLe en/of taxische metalen heel
goed scheiden van de minder waar
devolle lichte metalen.”

U kunt uw eigen goudmijn begin
nen?
Oat zou wat zijn. Maar nee. Doze

methode is niet geschikt om grate
massa’s to zuiveren. Daarvaor is do
viaeistof oak to duur, i liter kost
tussen de 50 en 100 euro.”

,,\Vat ik zoek, zijn hoge cancen

traties. Om eon vaarbeeld te geven:

drinkwaterbedrijven pampen
grondwater op en gebmiken zand

bedden als filter. Na verlaap van
tijd slaan metaalaxides op die
bedden neer. Wanneer deze zandfil
ters warden uitgewassen, krijgt
men een geconcentreerde metaal
stroom die zich good bent voor

mijn zuiveringsmethode, denk ik.”

Andere toepassingen?
Hot zou oak maoi zijn wanneer de

methode een rob kan speben in
Spanje en Bangladesh, waar veeb
drinkwater vergiftigd is met arseen.
flat kunnen we er in principe uit
halen. En verder metaalbedrijven
natuurlijk. Die genereren afval
stromen met hoge concentraties.”

Voor we&e uitdagingen staat u?
We maeten de methode opstha

len, zodat we grate volumes kun
nen behandelen. Overigens gaat
bet dan vooral om de opstelling.
We hebben ook meer vloeistof
nodig natuurlijk, maar die kunnen
we steeds recyclen. We halen de
metaben er uit, en dan is de vloei
stofweer bruikbaar.”

Hoe kan hot trouwens dat een
metaalboudende laag op water
dñjft, wals het flesje Iaat zien?
,,Ik wilde niet dat bet water ver
vuild zou raken met organische
ionen. Daarom heb ik eon ionische
vboeistofontwikkeld die bestaat uit
natuurlijke onvenadigde vetzuren;
Vetzuur is lichter dan water.”

U


