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Omgekeerdeosmosegeschikt
alszuiveringtechniekvoor
verwijderingvanMTBE
WILFRED BURGER,

OASEN

C H R I S T VAN SCHAIJK,

OASEN

Bij Hydron Zuid-Holland werd in 2003 tijdens eenverkennende bcmonstcriugsronde MTBE aangetrojfeu 111 het reine watervan hetzuivenngsstariou De Hooge Boom in Kamerik. Erwassprake van
snelstijgendeconcentraties. Destijds isdirect ingegrependoorde pompput van lietproductieprocesal
te koppelen en naderonderzoek uitte voeren naarde bron van deverontreiniging. Vanuit de praktijk
bestaat 110$ weinig ervaring met deverwijdering van MTBE indedrmkwatcrproductie. Inecu
literatuurstudie isgezocht naar eengeschikte techniek dietoepasbaar isin eenspecifieke situatie
zoalsdievan De Hooge Boom. Na het uitvoeren van praktijkonderzoek blijkt omgekeerde osmose
een geschikte techniek tezijn voordeverwijdering van MTBE.
Oasen (sinds 1 december de nieuwe naam
voorHydron Zuid-Holland) verzorgt als drinkwaterbedrijf dewinning,zuivering en distributievandrinkwater voorhaar klanten in het
oosten van deprovincieZuid Holland.De
grondstofvoor het eindproduct is hoofdzakelijk oevergrondwater. Optien zuiveringsstations wordtjaarlijks een hoeveelheid van
om en nabij de50miljoen kubieke meter
drinkwater geproduceerd. In Kamerik staat
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zuiveringsstation DeHooge Boom,waarjaarlijks circadrie miljoen kubieke meter water
gezuiverd wordt. Opdeze locatiebestaat de
zuiveringsmethode uit conventionele technieken:beluchting,zandfdtratie, pelletontharding,carry-over filtratie en in deelstroom
actiefkoolen UV-desinfectie.

Verontreinigingssituatie
MTBEiseen stofdiede laatstejaren steeds

meer aandacht krijgt vanwege de bedreiging
voor dedrinkwaterproductie. Reden voor deze
recentgroeiende aandacht isdat de stofpas
sinds eindjaren 80als loodvervanger in benzinewordtgebruikt endaardoorpas relatief
kort geleden in het milieu terecht gekomen is.
Omdat destofnauwelijks inde ondergrond
vertraagt ofafbreekt, bereiken opdit moment
de eersteverontreinigingen de drinkwaterwinningen.
Uit recent onderzoek blijkr dat de concentraties vanMTBE in het oppervlaktewater in
Nederland stijgen1'. Deconcenrrarie van het
aangetroffen MTBEindepompput van
Hydron Zuid-Holland wasechrer dusdanig
hoogdat de bron van de verontreiniging
gevormd moest worden door een puntverontreiniging (zieafbeelding 1voor deligging van
het winveld en de verontreinigingsbron).
Opzuiveringsstation DeHoogeBoomis
doot specifieke bemonstering en hydrologische berekeningen de locarie opgespoord
diedebron vandeverontreinigingvormt. Dit
bleekeen gedeeltelijk gesaneerd benzinestation tezijn, waarbij ten tijde van de sanering
diegestart wasin 1996, geen aandacht aan
MTBEbesteed was.
Na het ontdekken van de verontreiniging
stegen deconcentraties in eerste instantie snel.
Depompput die water aantrok vanuit het
intrekgebied waarin deze veronrreiniging
voorkwam, vertoonde binnen circaeen half
jaar een concentratie van t5à20ug/1 MTBE
(zieafbeelding 2). Het gehalte in verzameld
reinwater steegsnel boven de 1,0 ug/1.
Omdat geen wettelijke norm voorMTBE
in drinkwater bestaat, isbesloten om de
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Stroombanenpatroon van dewinningte
Kamerik, metin rooddeverontreiniging
geschematiseerd.Dewinput tenzuidenvan
deverontreinigde pompputzit ineendieper
pakket.
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pompput waarin deverontreiniging werd aangetroffen, los te koppelen van het productieproces.Om te voorkomen dat de verontreiniging doortrok naar verder gelegen
pompputten, isdeverontreinigde pompput als
schermput ingezet.

MTBE in verontreinigde pompput Zu
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Vervolgens isoverleggevoerd met de
Inspectie VROMover dete hanteren normen
voorMTBE.Hierbij isgebruikgemaakt van de
uitkomsten van een RIVM-studie naar risicogrenzen voorMTBE3l MetdeInspectie is afgesproken om eengehalte van i Lig/lalssignaleringswaarde tehanteren. Bij overschrijding
vandezewaarde moet nader onderzoek
worden gedaan naar de herkomst en ontwikkelingvan de verontreiniging.
Gezien decomplexe samenhang van saneringshistorie en hydrologische situatie is het
maken van een gedegen voorspellingvan de
MTBE-concentraties in de toekomst een lastige
opgave.Gerichte in-situ grondwaterbemonstering met behulp van een multi-gtondwatermonstersonde heeft mogelijk gemaakt dat het
stromingspatroon van deMTBE-veronrreimging redelijk gedetailleerd gekarteerd kon
worden.Vervolgens zijn twee vaste waarnemingsputten geplaatst om de ontwikkeling
van deverontreiniging in de toekomst te kunnen monitoren.

Keuze zuiveringstechniek
MTBE iseen hydrofiele stof,heeft een hoge
oplosbaarheid in water en een lage Henry-constante.Eengevolgvandezestofeigenschap is
dat MTBEzich slecht met beluchting uit water
laatverwijderen. Destofhecht nauwelijks aan
grond, actiefkoolofandere bekende filtermaterialen.Dezefysische en chemische eigenschappen maken her niet eenvoudigMTBE te
verwijderen in een traditionele zuivering.
Een uit de literaruur succesvol gebleken
bovengrondse techniek om MTBEte verwijderen,isintensieve beluchting 2; . Beluchting kan
door middel van een beluchtingstoren of
plaatbeluchter toegepast worden, waarbij
MTBE m degasfase viaeen actief koolfilter
naar de buitenlucht wordt afgevoerd. Detoepassingvan overige technieken als biologische
zandfilters, waarbij een biocultuur aan een
poreus medium wordt toegevoegd, specifieke
soorten actiefkool,geavanceerde oxidatie en
membraanfiltratie, zijn ookvanuit de literatuur bekend. Eenaantal van deze technieken is
effectiefvoordeverwijdering vanMTBE.De
toepassingbij Oasen ligtechter om verschillende redenen niet altijd voorde hand.
Oasenzocht voor deverwijdering van
MTBEeen techniek dieoprelatiefeenvoudige
manier is in tepassen in het bestaandezuive30
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ConcentratieMTBEinverontreinigdepompputsindshetmomentvandedoorbraak.

ringsconcept, waarbij alsuitgangspunt geldt
dat alleen dedeelstroom van de betreffende
winput behandeld wordt.Dewinput behoudt
zodoendezijn functie alsschermput. Daarnaast wildeOasengeen langdurig proeftraject,
omdat zij het MTBE-houdend water zospoedig mogelijk teruggevoerd wilde hebben naar
het zuiveringsproces.Winnen en lozen kost
immersgeld en beperkt de capaciteit van de
productielocatie.
Uitgaande van deze randvoorwaarden zijn
doorOasen intensieve beluchting en omgekeerde osmosegeselecteerd als te beproeven
technieken voor verwijdering van MTBE.Vanwegede beschikbaarheid van een mobiele
plaatbeluchter iseersteen proefmet intensieve
beluchtinguitgevoerd. Hierna isdezuiveringstechniek vanomgekeerde osmose toegepast ophet met MTBEverontreinigde water.

Intensieve beluchting
Voorhet testen van het verwijderingsrendement van intensieve beluchting voorMTBE
isdus gebruik gemaakt van een mobiele plaatbeluchter. Dit apparaat wordt normalitet
gebruikt voor het verwijderen van trihalomethanen uit regeneratiewater van winputten. De
proefisin een dagdeel uitgevoerd, omdat een
langdurige proefde plaatbeluchter zal vervuilen met ijzer, waardoor het verwijderingsrendement voorMTBEzal afnemen.
Deproefopstelling isdirect gevoed met
anaëroob warer afkomstig uit de MTBE-houdende winput. Gedurende de proefis het
waterdebiet van deplaatbeluchter constant
gehouden endeluchthoeveelheid stapsgewijs
opgevoerd.Hetmaximaal behaalde verwijderingsrendement vanMTBEbetwfyi procent
bij een lucht-waterverhouding van400en een
plaatbelasting van 2,1m 3 /m 2 /h.Door het relatieflagerendement bij dezeer hoge luchtwaterverhoudingén uitgaande van een mogelijk stijgende MTBE-concentratie in de

toekomst, beschouwde Oasende intensieve
beluchting in dezespecifieke omstandigheden
als ontoereikend.

Omgekeerde osmose
Deeffectiviteit voorverwijdering van
MTBEdoor omgekeerde osmose wasnog niet
onomstreden aangetoond. Een membraanleverancicr verwachtte weldat MTBEdoor de
membranen tegengehouden zou worden,
maar vanwege despecifieke stofeigenschappen
wistdeze niet in welkemate.De effectiviteit
van het omgekeerdeosmose proces voorde verwijdering van MTBEismet een proefopstellingonderzocht. Deprimaire doelstellingvan deproefwashet verkrijgen van
inzicht in welkemateMTBEwordr verwijderd.
Aspecten met betrekking tot bedrijfsvoering,
zoals flux, recoveryen configuratie, waren
geen primaire onderzoeksdoelen. Dergelijke
onderzoeksdoelen zouden een lange(re) onderzoeksperiode totgevolg hebben.

Beschrijving installatie
Voorhet onderzoek isgebruikr gemaakt
van een proefinstallatie waarin maximaal drie
membraanelemenren geplaatst kunnen
worden (zieafbeelding 3).
Deproefinstallatie stond ineen containet
en wasopgesteld in denabijheid vande verontreinigde winput. In de proefinsrallatie
waren membranen geplaatst vandrie verschillende membraanleveranciers.Detypen membranen zijn geselecreerd ophun hogezoutretentie, wat de kans opverwijdering vanMTBE
vergroor.Naast het bepalen van het verwijderingsrendemenr vanMTBE kunnen op deze
manier ookdeprestaties van verschillende
membranen onderling worden vergeleken.
Devoedingvandeinstallatie isdirect voorziendoordeMTBE-houdendewinput.Aan het
voedingswater isantiscalantgedoseerd ter
voorkomingvan het neerslaan van zouten.
Daarnaasristevens natriumbisulfiet gedoseerd
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Flowschemavandeproefinstallatie.

Resultaten van het proefonderzoek
Indeonderzoeksperiode worden drie
perioden onderscheiden waarin dosering en
merk antiscalant gevarieerd zijn. In tabel1
staan de meest relevante procesinstellingen
vermeld.

sehedruk en lagerelangsstroomsnelheid als
gevolgvan indikking bij voornamelijk het
laatste membraan, niet tot noemenswaardige
verschillen in opbrengstzalleiden.De inregeling met nieuwe membranen heeft plaatsgevonden opeenrecoveryvancirca70procent bij
een voedingsdruk van ro,5bar.

ter voorkoming van oxidatievan onder andere
ijzer. Ondanks dat de wmput anaëroob water
produceert, isuit veiligheidsoverwegingen
gekozen voordedoseringvan natriumbisulfiet.
Dedrieelementen zijn in serie geschakeld
om eenmeertrapsinstallatie tesimuleren. Verondersteld wordt dat de toenemende osmoti-

Tabel1.
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Inperiode 1 zijn de membranen nieuw,
waardoor de flux relatiefhoogbegint bij een
voedingsdruk van 10,5bar.Door diverse externe omstandigheden (energie-uitval en latet
pompuitval) neemt de flux afen iseen chemischereiniging uitgevoerd.
Inde tweede periode isde flux relatief laag
en blijft dalen.Dedoseetpomp vande antiscalant had een lagereopbrengst dan conform de
instellingen werd verwacht. Hierdoor iste weinigantiscalant gedoseerd en zijn de membranen vervuild geraakt.Aanhet eind van de
periodezijn de membranen chemisch gereinigd.

Overzichtuitgevoerdeperiodeneninstellingen.

voedingsdruk oplopend
van begin tot einde
recovery
periode tijdsduur
periode (bar)
[%)
17dagen

72>60

10,5-12,0

13 dagen

10,5-12,8

15dagen

flux
(l/myh)

73>69

18 >9
11 >9,6

69-70

11,0-11,5

soort/
gemiddeld
verbruik
antiscalant
(AquaOSM92
3,i mg/1
Flocon260
1,8 mg/l
4AquaOSM92
5,2mg/1

In periode3traden geen verstoringen op.

Tabel2.

Overzichtvandeanalyseresultatenvandemembraanproe/

omschrijving
MTBE
JJ.g/1
influent

calcium
mg/I

chloride
mg/l

15*

105

104

2,86

2,56

3,88

^,93

4.96

3,"

5,01

331

281

193

EGV ijzer
mS/m |4g/l

kleurin- magne- man- nasilitensiteit sium gaan trium caat
(Xg/IA mg/l
tXg/1 mg/l mg/l

sultotale waterstof- zuurfaat
TOC hardheid carbonaat graad
mg/l mg/l mmol/1 mg/l
pH

19,5
19,0

17,4
permeaat
membraan 1

< 0,1

permeaat
membraan 2

<0,1

permeaat
membraan3

< 0,1

14,3

20,7

1.070

63,1

i5,6

82,6

9fi9

4,75

489

6,94

0,19

2,16

0,075

0,011

n,3

5,44

< 0,1

3,96

<0,1
0,36

permeaat
verzameld
concentraat
verzameld

11.640

22,6

142

0,045

2,10

4,45

< 0,1

<0,1
72,2

H2O

24-ZOO5

3I

PLATFORM

Gedurendedeproefperiode vancircatwee
maanden ishetinfluent enhetpermeaatvan
dedriemembranen bemonsterdopMTBE.Ter
controleopintegriteit iseenmalighet influent
enpermeaatvaneenmembraan bemonsterd
opoverige,voorhyperfiltratie relevante,stoffen.Deresultatenzijn intabel2vermeld.De
analysesvanMTBEzijnuitgevoerdmeteen
rapportagegrensvano,rMg/1.
Uittabel2blijktdatbijalleanalyseresultaten vanhetpermeaatdeconcentratieMTBE
onderdeo,r pg/Lligt.Devoedingvarieerdevan
17tot20|jg/l.Opbasisvandezemeetresultatenkaneenverwijderingsrendementvan99,5
procentwordenuitgerekend.Vanoverigerelevantestoffen wordeneenwaardigezoutenvoor
92tot97procentverwijderd entweewaardige
zouten voor99,8procent.
Omdeanalyseresultaten voorhetpermeaaraantescherpen iseenanalysevanherverzameldpermeaaruitgevoerd bijeenlaboratoriumdateenlagererapportagegrens hanteert.
Dehierbepaaldepermeaatconcentratieis0,04

Mg/1MTBE.Hiermeekanhet verwijderingsrendement tot99,8procentworden bijgesteld.
Conclusies
• Intensievebeluchtingvanonbehandeld
grondwater vanzuiveringstationDe
HoogeBoomdoormiddelvanplaatbeluchting heeft een verwijderingsrendemenrvoorMTBE van71 procentbijeen
lucht-waterverhoudingvan400. Opbasis
vanditresultaatenuitgaandevaneen
mogelijk stijgendeMTBE-concentratiein
detoekomst,beschouwtOasendetechniek
vanintensievebeluchtingindezespecifiekeomstandigheden alsontoereikend;
• Deverwijdering vanMTBE uit onbehandeldgrondwater metomgekeerdeosmose
bedraagtminimaal99,5procent.Deze
resulratenzijn behaaldmetdrieverschillendetypenmembranen bijeenrecovery
vancirca70procenteneengemiddelde
flux vantzl/m2/h.Hiermeeisomgekeerde
osmoseeengeschikte techniekvoordeverwijdering vanMTBEuirhetgrondwater
vanzuiveringssration DeHoogeBoom. *
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