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Geïnventariseerd zijn tweelocaties waarbij drinkwater wordtgeproduceerd enalhet
water metultrafiltratie wordt behandeld,
zeven locaties waarbij metbehulp van ultrafiltratie drinkwater wordt geproduceerduit
spoelwater van dezandfilters, drie locaties
waarbij ultrafiltratie dient als voorbehandelingvoor omgekeerde osmosevoor demiwaterproductie, twee gietwaterproductiebedrijven,
drie installaties ineen dierentuin enéén
installatie dieander proceswater dan demiwater produceert.

Inventarisatievan
ultrafiltratie-installaties

Omdat spoelwater een nevenstroom isop
de betreffende locaties,zijn de UF-installaties
waarmee spoelwater wordt behandeldtot
drinkwater relatiefklein:400à1300m 2 membraanoppervlak, waarmeezo'n 40tot100
kubieke meter water peruurkan worden
behandeld. Dekenmerken van de membraanelementen dieinde 19geïnventariseerde
installaties worden gebruikt, zijn samengevat
in tabel1.
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In dcafgelopen tien jaar namen deNederlandse waterbedrijven 20ultrajïltratie- entwee irücrofiltratic-installaties 111 bedrijf voordeproductie vandrmk- enproceswater. Dc waterbedrijven hebben
ecu inventarisatiegemaaktvan hetontwerp endcbedrijfsvoering van19 installaties. Ditartikel
geeft eenoverzicht vandcovereenkomsten enverschillen diegevonàen zijn. Uitde inventarisatie
bli]kt datdc bedrijfsvoering nogal varieert. Dithangt onderanderesamen metdcverschillende
waterbronnen diewordeiigebrtiikt. Met alle installaties wordt degewenste waterkwnliteitgeproduccerd. Debelangrijkste knelpunten ztjn vervuiling vandcmembranen enhetoptreden vanvezelbreuk. Dit onderstreept hetbelang vanverderonderzoek naar dezeaspecten.
Door water tebehandelen met ultrafiltratiemembranen (UF)of microfiltratiemembranen (MF)kunnen deeltjes, micro-organismen
en virussen worden verwijderd. Met UF kan
een logverwijdering van tenminste 5worden
bereikt (maximaal 0.001%vanhettotaal aantal
deeltjes/micro-organismen wordt doorgelaten).Omdat de tegengehouden deeltjes ophopen voorhetmembraan, ishetnoodzakelijkde
membranen regelmatig tereinigen.Naeen
bepaalde tijd filtreren wordt daarom een deel
van hetwater teruggespoeld door hetmembraan.Een filtratiecyclus bestaat zodoendeuit
een filtraticperiode, gevolgd door een hydraulische reiniging.Naeengroot aantal filtratiecycliwordt chemisch gereinigd.
KiwaWater Research inventariseerdein
opdracht van deNederlandse waterbedrijven
het gebruik van UF-installaties.Vrijwel alle
waterbedrijven waren bereid informatie teverstrekken.Installaties die niet worden beheerd
door dewaterbedrijven, zijn niet meegenomen.In2003zijn acht installaties bezocht.De
gegevens zijn begin 2004aangevuld engeactualiseerd.Toenzijn nogeens elf installaties
geïnventariseerd. Perinstallatie werd gekeken
naardevolgendepunten: het ontwerp vande
installatie,deprocesvoeringenreiniging,de
waterkwaliteit ende integriteit van de membranen.
Opbasis van dckwantitatieve gegevens,
verstrekt door decontactpersonen enopera-

Degrote diameter vande buisvormige
membranen (5.2mm) voorkomt datdoor ijzerafzetting vanuit hetspoelwater de buizen
geheel dichtslibben. Toch wordt op twee locaties ookzonder problemen een veel geringere
vezeldiamcter van 0.8mm toegepast.

tors,iseen vergelijking tussen de installaties
gemaakt.

Procesvoering en reiniging
Demeeste installaties zijn ontworpenom
een netto flux televeren tussen 75en100
l/(m2.h).Bijdespoelwaterbehandelingsinstallaties ligtdewaarde hiervangemiddeld iets
hoger.Omdat door terugspoelen enreinigen
een deelvanhet fikraat verloren gaatener
minder tijd beschikbaar isvoor filtratie, ligtde
bruto flux (tijdens filtratie) perdefinitie hoger
dan de netto flux. Juist bijdespoelwaterbehandelingsinstallaties, ligt dewerkelijke (bruto) flux soms ruim onder de ontwerpflux.
Hiervoor zijn twee redenen:de installatie
krijgt minder water teverwerken dan waarvoorzij ontworpen is:zeisovergedimensioneerd.Detweede reden isdat geen hogere
filtratieflux kan worden genomen, omdar
anders de membraanvervuiling onbeheersbaar
wordt. Bijdctwee drinkwaterinstallaties

Ontwerp vande installatie
DeNederlandse waterleidingbedrijven
bedrijven opditmoment 20UF-entweeMFinstallaties.Invergelijking methet buitenland
staan inNederland relatiefweinig MF-installaties1'.WaterleidingMaatschappij Drenthe
heeft hetgrootste aantal installaties inbeheer
(7),gevolgd door Brabant Water (4,waarvan
tweeopdezelfde locatie),Evides(4)enWaterbedrijf Groningen (2).Deinstallatie van PWN
in Heemskerk isveruit degrootstemeteen
membraanoppervlak van bijna 27.000m2.De
reden voor plaatsing van een UF-ofMF-installatieishetproduceren van waterzonder deeltjes, bacteriën envirussen. Het geproduceerde
water wordt gebruikt alsdrinkwater ofgeleverd aanklanten metspecifieke wensen.

Tabel1.

Karakteristiekenvandemembraanelementen.

membraaneigenschap
materiaal
poriediameter(pm)
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lengtemodule(m)
membraanoppervlak(m2)
standvandemodule

PES/PVP

PVDF

0.025

0.04

0.2

5-2

0.25

0.8
~ 9000
1.5
35

1.5

polypropyleen

~ 600

~ 20000

1.5

3

1

20

30

15

verticaal

verticaal

~ 3000

horizontaal

H

2

0

23-2004

PLATFORM

waarbij alhet water met UFwordt behandeld,
ligt de werkelijke (bruto) flux hoog.Dit heeft
waarschijnlijk te maken met degeringe vervuiling van de membranen in deze installaties
vanwege deuitgebreide voorbehandeling van
het water met behulp van snelfdtratie en actieve koolfiltratie.
De filtratiecycli laten grote verschillen
zien:de filtratietijd tussen twee terugspoelingen ligt tussen 15en 120minuten. In afbeelding 1 ismet de brede balken aangegeven hoeveel water wordt geproduceerd per vierkante
meter membraanoppervlak per cyclus.Het filtratievolume per cyclus isde filtratietijd vermenigvuldigd met de fïltratieflux. De smalle
balken geven weer hoeveel water (in theorie)
wordt gebruikt voor terugspoelen. Hoe groter
het filtraatvolume ten opzichte van het terugspoelvolume,des relager het percentage water
dat wordr geloosd. De'recovery' isdan dus
hoog.Om waterverliezen zoklein mogelijk te
houden en tegelijkertijd tochgoed genoeg te
reinigen, isdaarom in demeeste installaties de
filtratiecyclus in de loop van de tijd geoptimaliseerd.
Bijverticaal opgestelde membraanmodules bestaat demogelijkheid om respoelen met
lucht (terugspoeling oflangsspoeling).Ofdeze
manier van hydraulisch reinigen een beter
resultaat geeft enofdaardoor minder vaakchemisch gereinigd hoeft teworden, wordt uir
deze inventarisatie niet duidelijk.
Behalve bij deMF-installatie isbij alle
installaties een regelmatige chemische reiniging opgenomen in degeautomatiseerde procesvoering, met alsdoel blijvende membraanvervuiling te voorkomen. Deze dagelijkse
'enhanced backwash' (EBW)bestaat uit een
hydraulische reiniging (meestal alleen een
terugspoeling),doseren van de chemicaliën,
inweken, en uitspoelen met behulp van een
hydraulische reiniging. Naast deze korte,
geautomatiseerde reinigingen kan ookafen
toeworden 'ge-CIPt'oftewel 'cleaning in place'.
Deze reiniging heeft alsdoelde langzaam afgenomen permeabiliteit in één keer fors te verbeteren. BijdeCIPworden meestal verschillende
chemicaliën gebruikt. DeCIPis veelal niet
automatisch en duurt in sommige gevallen
een heledag.Bijde meeste installaties isdeze
rigoreuze reiniging niet vaak nodig (één keet
per maand tot vrijwel nooit).
Bijde spoelwaterbehandelingsinstallaties
wordr de'enhanced backwash' uitgevoerd met
zoutzuur, meestal gecombineerd met waterstofperoxide. Degebruikte concentrarie waterstofperoxide varieert van 150tot 500ppm, de
inweektijd van één minuut tot één uur en de
reinigingsfrequentie van één tot acht keer per
dag.In afbeelding 2 isper installatie hetjaarlijks werkelijk verbruik van deze chemicaliën
weergegeven, berekend per vierkante meter
membraanoppervlak. In deandere installaties
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wordt deEBWveelal uitgevoerd met NaOCl,
soms afgewisseld met een andere reiniging.
Ook hier variëren degekozen omstandigheden. Het wijzigen van dechemische reiniging kan een duidelijk verbetering geven bij
het instandhouden van depermeabiliteit van
demembranen op langere termijn.

Waterkwaliteit
Zoalsverwacht bestaan tussen de verschillende locatiesgrote verschillen in voedingswaterkwahtcit. Bijsommige installaties wordt
maar een kleinaantal kwaliteitsparameters
gemeten in het voedingswater en in het filtraat vaak nog minder. Degemiddelde meetwaarden voor troebelheid in het voedingswater variërenvan minder dan o.i FTU tot
ïoooFTUtussen deverschillende membraaninstallaties.Degemiddelde troebelheid van het
uitgaande water isbij de meeste installaties
lager dan o.iFTUen in elkgeval lagerdan1
FTU.Overigens moet opgemerkt worden dat
meting van detroebelheid soms niet zo nauwkeurig is.Bijde installaties die worden ingezet
bij dedrinkwaterproductie, wordt de vereiste
drinkwaterkwaliteit bereikt en ook bij de
installaties die proceswater produceren voldoet
het uitgaande water aan deeisenvan de klant.

Integriteit
Bijde meeste installaties wordt continu
een parameter gemeten om te bepalen ofgeen
lekkageoptreedt, bijvoorbeeld alsgevolg van
vezclbreuk.Bijde installaties die ingezet
worden bij dedrinkwaterproductie wordt dat
gedaan middels deeltjestelling en bij andere
installaties (voornamelijk spoelwaterhergebruik en proceswater) wordt de troebelheid
gemeten. In het geval van troebelheid is het
criterium meestal 0.2FTU.Uit literatuur blijkt
dat deeltjestelling een gevoeligere methode is
dan een troebelheidsmeting 2 '.
Alsdit troebelheidscriterium wordt over-

integriteit: oorzaken van vezelbreuk en monitoringtechnieken. Deverkregen inzichten zulleneen robuusrere bedrijfsvoering van microen ultrafiltratieinstallaties mogelijk maken.

schreden, blijken vaak meerdere vezelsgebroken tezijn. Inafbeelding 3 is weergegeven
welkdeel van de vezelsbreekt perjaar. Sommigebedrijven gaven aandat vezelsvooralbreken bij calamiteiten, zoalshet falen van vlokdosermgspompjes ofbij her inschakelen van de
installatie bij verstoppingsproblemen. Hierbij
kunnen honderden vezelsbreken.Ook drukstoten bij het openen en sluiten van kleppen,
bijvoorbeeld bij deovergang van filtratie naar
terugspoelen, hebben waarschijnlijk vezelbreuk totgevolg.Met dit aspect wordt, in
tegenstelling tot een aantaljaren geleden,
tegenwoordig terdege rekening gehouden bij
het ontwerp van een installatie.De buisvormige membranen breken niet. Uit afbeelding3
blijkt dat in de nieuwste installaties nog geen
vezelbreuk isgeconstateerd. Dit kan te maken
hebben met de toepassing van nieuwe inzichten in installatiebouw en procesvoering om
vezelbreukzoveel mogelijk te voorkomen.
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DeMF-en UF-installaties leveren in alle
gevallen degewenste waterkwaliteit aan de
klant. Omdat de membranen soms snel vervuilen, zijn filtrarierijd en-flux en tcrugspoeltijd en -flux geoptimaliseerd om de netto-flux
en opbrengst toch zohoogmogelijk te krijgen.
Het blijkt dat het wijzigen van de chemische
reiniging een duidelijke verbetering kan opleveren bij het instandhouden vande permeabiliteit van de membranen op langere termijn.
Naast vervuiling wordt vezclbreuk ervaren als
een probleem.Dit isniet alleen in Nederland
zo,maar wereldwijd wordt dit probleem
geconstateerd bij verschillende typen installaties enverschillende membranen''.Daarom
wordt zoweldoor de Nederlandse waterbedrijvenalswereldwijd onderzoek verricht naar
membraanvervuiling: naar de veroorzakende
stoffen/deeltjes, detcctiemethodes en reimgmgsmethodes.Ook loopt onderzoek naar

Omdat de installaties gebruik maken van
verschillende soorten water, dat in meer of
mindere mate wordt voorgezuiverd, ishet lastigde installaties onderling tevergelijken. Met
de verkregen dataset kunnen noggeen conclusies worden getrokken over het effect van bijvoorbeeld reinigingschemicaliën en -condities
op de netto flux ofoverdeinvloed van bijvoorbeeld filtratie- en backwashflux op vezelbreuk.
Wellicht kan in de toekomst een presratieindicator worden ontwikkeld waarmee men
installaties kan beoordelen en verbeteren wat
betreft energie-en chemicaliënverbruik en
economische presratie. *"
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removal credit. Desalination nr. 14p, pag. 493
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