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WERKBEZOEK VANKIWA AANJAPAN

Keramischemembranen
voordrinkwaterproductie
KeramischemembranenwordenmNederlanduitsluitend toegepastvoorindustriëleprocessenwaarbij deprocesomstandighedendetoepasstngvanpolymèremembranenonmogelijkmaken.InJapan
wordenzeechterooktoegepastindedrinkwaterproductie.Daarzijn inmiddels T,Ioverhetalgemeen
kleine productielocatiesgerealiseerdmetkeramischemembranenalseerstestapinde waterproductic.Zeworden ingezetopplaatsenwaarhetwaterbedrijfmaare'enchemischereinigingperjaar toestaat.Ditgebeurtvooral mbergdorpenwaarhetajvalwatervandechemischereiniging nietgeloosd
magworden.Hetillustreertmeteendebijzondereeigenschapvandeze membranen.'delagevervuilingsgraad.Opditmomentwordenmodulesvan1,5meterlengte(z$m1membraanoppervlak]steeds
vakerinsenegeproduceerdwaardoordeprijsvande keramischemembranendaalt.
Keramischemembranenvervuilen minderdoordeeigenschappen vanhet materiaal.
Desterktemaaktbovendieneenhoge'backwash'-snelheid mogelijk en integriteitsproblemenkomen nietvooromdat rietjesbreuk
nietmogelijk is.Ookdelevensduurvande
membranen istenminste tweemaalzolang
alsdelevensduur vanpolymère membranen.
Demembranen zoudeneen antwoord kunnenzijn opdehuidigeproblemen (onder
meervervuiling)bijdetoepassingvanultrafiltratie directopoppervlaktewater. EentoepassinginNederland isalleendan realistisch
alsdekostenperkubiekemeter gefiltreerd
watervergelijkbaar zijn metdekostenvande
huidige ultrafiltratie-installaties.
Demembraanelementen zijn cilinders
van 1,5meter langenuitéénstukgemaakt.

DemjtaüaneinOhgunobijTokyo.

Indecilinderzijn kanaaltjes vantweemillimeter uitgespaard.Demeestekanaaltjes zijn
voothet voedingswater,enkelezijn voorde
afvoer vanhetpermeaat.Het basismateriaal
vandecilindet bestaatuitgrove keramische
deeltjes dievastgesmolten zijn.Depotositeit
vanhetbasismateriaal ishoog.Indevoedingskanaaltjes zijn achtereenvolgens twee
laagjes aangebracht van fijnete keramische
deeltjes,dievervolgens ookvastgesmolten
worden.Het laatstelaagje ishet scheidende
membraanmet poriënvan 100nm.Deporositeitvandescheidende laagisgroter dande
porositeitvandemeestepolymère membranen,waardoordefluxbijeen vergelijkbare
druk hoger is.Degenormaliseerde schoonwaterflux vanditmembraan is800
l/(m2.uur.bar).

Afwijkende procescondities
Debedrijfvoering vandeinstallaties met
keramische membranen wijkt sterkafvan
deultrafiltratie-installaties in Nederland.
Opdeeersteplaats isde filtratietijd veellanget (ééntotachtuur)dangebruikelijk. De
backwash-druk isvijfbarendebackwashsnelheid isdusookveelhoger(circa3000
l/m2.h).Debackwash-tijd isdaarentegen
heelkort(ongeveer tienseconden).Inde
installatie wordtdezekortemaat krachtige
backwashgerealiseerd dooreendrukvat met
permeaat waarbovenpersluchtvanvijfbar
aanwezigis.Ditdrukvat isaanwezigper
eenheid van 10x10elementen.Steeds wordentienelementen tegelijk gebackwashed.
Direct nadebackwashwordteen forwardflushvanbovennaar beneden met lucht(zes
bar)uitgevoerd.Hetslibdatdoordelange
filtratietijd alsworstjes aanwezigis,wordt
eralshetwareuitgeblazen.Debezinkeigenschappen vanditslibzijn uitstekend. Het
bovenstaande water kaneventueelweer
gemengd worden metdevoedingwaardoor
eenzeerhogeopbrengst kanwotden bereikt.

Ohguno
DeinstallatieOhgunobijTokyoistwee
jaargeledeninbedrijfgenomenenneemt
rivierwaterinuiteenondiepebron.Perliter
wordt0,7mgchlooren0,05mg aluminium
toegevoegd(ziekader).Defluxvandeinstallatiebedraagt85l/m2.uur.Demembranen
zijngedurendedezetweejaar nietchemische
gereinigd.Bijdezelocatiewasdeeisvanhet
waterbedrijfdatmaximaaléénchemischereinigingperjaarzouplaatsvinden.Deinstallatieisdaarommeteenvoordezemembranen
erglagefluxontworpen.Ookhierisdeervaringdateenhogerefluxeengrooteffect heeft
opdeblijvende vervuiling,waardoorchemischereinigingeneerdernodigzijn.

Toyokawa
IndeomgevingvanNagoya staatde
pilotinstallatie Toyokawa.Hierwordtde
ditectebehandelingvanwateruit eenstuwmeeronderzocht.Nu wordtdit waterconventioneelbehandeld.Degrote installatie
[6x25m2membraanoppervlak) draaitopdit
moment stabielopeenrelatieflageflux(80
l/m2.uur),maar ineenviertalkleinerepilotinstallaties (2m2)wordendemembranen bij
veelhogerefluxengetest.Voorafgaand aan
demembraanfiltratie wordteerst mangaan
verwijderd ineenkorrelreactor.Voordat
doelwordt0,6mg/lchloorgedoseerd.Ook
wordteendoseringaluminium gebruikt(1,2
mg/l).Alsvoorbeeld dienenkleine installatiesdieopeenfluxvan200en400l/m2.uur
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draaien.Bijdezefiltratiesnelheden beginnen
demembranen ooklasttekrijgen van blijvendevervuiling.Defiltratietijd isveelkorter(respectievelijk tweeenéénuur).Ook
wordt nugebruikgemaakt vaneenuitgebreidere(enhanced)backwash mettienmilligram chloorperliter.Gedurende twee
maanden wasgeenchemische reiniging
nodig.VolgensdeJapanners iseen flux van
200l/m2.uuropdemeeste oppervlaktewaters
realistisch,maariseentestnoodzakelijk om
eenrealistischefluxvasttestellen.

Schatting kosten
Omeenideetekrijgen vandeeconomischehaalbaarheid vanhetsysteem iseen
grovekostenberekeninggemaakt.Aande
leverancier isgevraagd deinvesteringskosten tegevenvaneeninstallatie (bouwlocatie:
Japan)meteenwaterproductie van5,8miljoen kubiekemeter perjaar (gemiddeldeflux
van66l/m2 peruur)eneenontwerpflux van
100l/m2peruur.Hetgaatbijdit systeem
danomvierskidsiedermet 100elementen,
waarbij elkelementeen membraanoppervlakheeft van25m2.De investeringskosten
voordezeinstallatie bedrageninclusiefde
membranen ongeveervijfmiljoen euro.Het
gaat omvierafzonderlijke straten dievolkomenonafhankelijk zijn.Deproductiekosten
vanhetwaterbedragen indezeopzetcirca18
eurocent perkubiekemeter(inclusiefenergiekosten,onderhoud,afschrijving e.d.).Een
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Riolering in Tilburg
krijgtgrootste 'kous'
vanEuropa
hogerefluxbetekent natuurlijk lagerekosten.
Hetzelfde rekensommetje kangemaakt
wordenvooreenontwerpflux van 150eneen
gemiddeldefluxvan 100(dejaarproductie
bedraagddan8,8miljoen kubiekemeter per
jaar).Dekostenperkubiekemeterdalen dan
naartwaalfeurocent.Deflux iszobepalend
indezekostenberekening dateen onderzoek
meteenproefinstallatie onderzoek noodzakelijkisomeenrealistisch beeldvandekosten tekrijgen. Ookmoetindat proefonderzoekduidelijk wordenofdedoseringvan0,6
mgchloorperliter te filtreren watervermedenkanworden.VoordeNederlandse
(drinkwater)situatie iseendergelijke chloordosering namelijk nietgewenst,ff
Voormeerinformatie:(030)6062671.
Bas Heijman
(KiwaWater Research)
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Een140meterlange'kous'meteendiameter
van2250millimeteristerrenovatieingebracht
ineenrioleruursbuisinTilburg.Metdezea/metingenhee/thetTilbugsehoo/dtransportriool
nudevootstekousvanEuropa.
Hetrioolrenovatiebedrijflnsituform
voerdedewerkzaamheden uit.Hangend aan
eenhoogwerker werdhetbeginvandemet
hatsdoordrenktenaadvilten kousinde
rioolbuisgebracht.Vervolgenswerd575
kubiekemeter watermeteen temperatuur
van8o°Cindekousgepompt.Methet
inpompen vanhetwaterroltdekousuit in
derioolbuis.Detemperatuur vanhet water
zorgtervoordatdeharsuithatdt, waardoor
eennaadlozepolyester buisinde bestaande
rioolbuisontstaat.Degerenoveerderioolbuiskanvervolgensweerzeventigjaar mee.
DegemeenteTilburg ismomenteel
bezigmetdeaanlegvaneen ontsluitingsrouteten noorden vandestad.Omde
levensduur vandevierdaaronderdegrond
liggendetransportrioolbuizen gelijk te
maken aandievandenieuweweg,worden
dezemetdekousmethode gerenoveerd.
Het rioolrenovatiebedrijfpastedeze
methode voorheteerstinbeginjaren zeventigtoeinEngeland.Sindsdien ismeer dan
14.000kilomerer rioleringenandere leidingenbehandeld. <f
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