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Vergroten betrouwbaarheid
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Betrouwbaarheidmembraanfiltratie-indexsterkvergroot
BAS H E I J M A N , KIWA WATER RESEARCH
EILY VAN DE BAAN, KIWA WATER RESEARCH

Opvier locaties iseen experiment uitgevoerd met tweeparallelle automatische MFIapparaten. Omdat beideapparaten gevoed
werden met precies hetzelfde water, moet dc
gemeten MFI opeen bepaald tijdstip gelijk
zijn. Onderlinge verschillen worden toegeschreven aan verschillen in permeabiliteit van
het filtermateriaal. Het onderzoek isuitgevoerd met devolgende watertypen:
snelfiltraat WRKI/II temperatuur6°C
koolfiltraat PWNAndijk temperatuur 12°C
snelfiltraat PWNAndijk temperatuur 12°C
snelfiltraat GWAWeesperkaspel temperatuur 17°C Door dekeuze van locaties is
gezorgd voor variatie in waterkwaliteit en
temperatuur.

JAN SCHIPPERS, IHE DELET/KIWA WATER RESEARCH

De membraan/tltratie-indcx MFIJ wordt inNederland toegepast bij dedrinkwaterbereiding, als
maat voordevemiiïingspotentievan voedingswater vooromgekeerde-osmoseen nanojïltratie-membrancn enals maat voordcverstoppingspotentie voor injiltratieputten. Variatie m kwaliteit vandc
bij dc metinggebruikte membraan/liters zorgde voor nogal wat hoofdbrekens bijgebrnik van dc
indexalssturingsparameter. Handmatige bepaling van correctie/actoren leverde een verbetering op.
maar was nog nietgehec! bevredigend. Onderzoek toont miaan dat eenaanzienlijk nauwkeuriger
correctiefactor kan worden bepaald op basisvan defiltratiesnelheid aan liet begin van dc meting. Op
dezewijze neemtde betrouwbaarheid van dcmeting verder roe. folgend jaarzal de methode uidc
praktijk worden toegepast.
DeMFI-meting wordt sinds 1977door
waterleidingbedrijven toegepast als waterkwahtcitsparameter, als maat voor devervuilingspotentie van voedingswater voor omgekeerdeosmoseen nanofiltratie-membranen enals
maat voordeverstoppingspotentie van water
voor infiltratieputtenï'••»). Deindex isgebaseerd
op het registreren van het verloop van de filtratiesnelheid bij constante druk door een membraanfiltertje met poriën van 0,45pm.Sinds in
1988een volautomatische meetopstelling
beschikbaar kwam, wordt de membraanfiltratie-index routinematig ingezet als sturingsparameter. DePC-MFI wordt door DuinwaterbedrijfZuid-Holland in samenwerking
met Kiwaontwikkeld en gebouwd.
Debetrouwbaarheid van dcmeting vormdeeen belangrijk aandachtspunt. Variatie in
filtermateriaal door verschillen in poricgrootte
en deporositeit van deoppervlakte bleek grote
invloed uit teoefenen opde uitkomsten van de
meting.Om dit teondervangen wordt het filtermateriaal door Kiwageijkt met referentiemembraanfilters en van een correctiefactor
voorzien.Dit zorgde vooreen flinke verbetering, maar variaties binnen filterrollen worden
hierdoor niet ondervangen. Bovendien bleek in
depraktijk regelmatig dat bij overgang naar
nieuwe rollen een plotselinge verandering van
deMFIoptrad,wat niet kon worden verklaard
uit wijzigingen binnen het zuiveringsproces.
Oriënterend onderzoek naar deverbete26
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ring van de meetmethode door een automatische correctie in tevoeren,leverde veelbelovenderesultaten op1).Decorrectie isgebaseerd op
demeting vande filtratiesnelheid aan het
begin van demeting, hetgeen een maat isvoor
depermeabiliteit van het membraanmateriaal.
Dezecorrectiefmethode verhoogt de
nauwkeurigheid en debetrouwbaarheid van
deMFI-meting. Devraagwasechter ofdeze
correctiefactor voor alleomstandigheden tot
goederesultaten leidt. Inopdracht van vier
waterleidingbedrijven breidde Kiwa het onderzoekdan ook uit en onderzocht mede de
invloed van dewaterkwaliteit (waaronder MFIniveau)en temperatuur.

Vooriedere locatie isderelatie onderzocht
tussen de filtratiesnelheid bij het begin van de
meting en decorrectiefactor. Op basis van de
resultaten iseen formule afgeleid voordecorrectiefactor alsfunctie vande filtratiesnelheid
bij het begin van dcmeting, temperatuurcorrectiefactor en de temperatuur (ziekader).De
afbeeldingen 1 tot en met 5gevende resultaten
voor deverschillende watertypen weer.Deeerstegrafiek van elkeseriegeeft de ongecorrigeerdeMFI weer,detweedegrafiek van elke
seriedeMFI na correctieop basis van geijkt filtermateriaal. Indederdegrafiek van elkeserie
wordt de nieuwe correctiemethode toegepast
op basis van de filtratiesnelheid bij het begin
van demeting.Voorallelocaties iseen duidelijke verbetering tezien tussen deongecorrigeerdeMFIen devolgensdeoude methode
(handmatig bepaalde correctiefactoren) bepaaldeMFI.Desinds tienjaar toegepaste correctiemethode, gebaseerd opeen ijking van filterrollenen controles van filterbatches, heeft
duidelijk een positiefresultaat gehad. De nieuwemethode geeft eenextra verbetering te zien.
Niet alleen zijn degemeten waarden tussen de
beideautomatische MFl'sgelijk, ookzijn de
fluctuaties binnen een meetserie duidelijk
afgenomen.

Berekeningsmethode
Deberekening van demembraanfiltratie-index gebeurt in twee stappen:
stap 1: berekening correctiefactor CF
CF=0,6+(beginflow/TCF-22,5) (0,0092*temp-0,0147)
waarin CF=correctiefactor
TCF=temperatuurcorrectiefactor voor het verschil in viscositeit
beginflow =eerstgemeten flow van de filtratiecurve (l/h)
temp =temperatuur in°C
stap 2:berekening gecorrigeerde MFI
Mrlg ecorr [g Ccrc i =M r l g e m e t e n Lvst t^r
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In deafbeeldingen 3,4en 5is gedurende
het experiment één van de twee filterrollcn
vervangen door filtermateriaal met een duidelijk afwijkende, handmatig bepaalde,correctiefactor. Dezeovergang isin de ongecorrigeerdeMFI(afbeeldingen 3a,4aen5a)
duidelijk waar te nemen. Denieuwe correctiemethode zorgt ervoor dat deze kunstmatige
kwaliteitsverandering niet meer in deMFImeting waarneembaar is(afbeeldingen 3c,4c
en5c).
Deoude,handmatig bepaalde, correctiefactor werd bij kamertemperatuur gemeten en
vervolgens bij de heersende watertemperatuut
gebruikt. In afbeelding 2istezien datdit in
sommige gevallen bij lage temperaturen tot
een overcorrectie leidde:Degemeten ongecorrigeerde MFIisvrijwel gelijk terwijl na correctieeen duidelijk verschil onstaat. Uit deze
experimenten blijkt dat de cottecticfactor
afhankelijk isvan detempetatuur. Inde nieuwecorrectiemethode isdezeextra temperatuursafhankelijkheid dan ook ingebouwd.

Wijzigingen in verkoop van filtermateriaal
Met Duinwaterbedrijf Zuid-Holland is

overleggaande over verwerking van de nieuwe
wijze van corrigeren in deprogrammatuur van
deautomatische MFI,zodat alle metingen op
deze wijze kunnen worden uitgevoerd. Hiermee komt de noodzaak om de correctiefactoren
door Kiwatelaten bepalen te vervallen. Om in
de toekomst de kwaliteit van het filtermateriaal tegaranderen, wordt aan degebruikers en
de importeur voorgesteld om grenzen restellen aande filtraticsnelheid bij het begin van de
meting: de temperatuurgecorrigcerde filtratiesnelheid bij het begin van demeting bij200
kPadient tussen 22en 32l/h te liggen.Deexperimenten zoals weetgegeven indit artikel zijn
namelijk in dit gebied uitgevoetd. Verder
wordtvoorgesteld Kiwajaarlijks een controlemeting te laten uitvoeren, waarbij de uitkomsten wotden vergeleken met uitkomsten met
geijkte filters.

Conclusies
Deinvloed van variaties in filtetmateriaal
opdeMFI-bepalingkan worden geminimaliseerd,namelijk doorautomatisch een correctiefactor toe te passen die isgebaseetd opde filtraticsnelheid bij het begin van de meting.
Dezewerkwijze leverteen aanzienlijke verbetering opvan de betrouwbaarheid enderepro-

duceerbaarheid van de metingen.
Denieuwe correctiemethode heeft devolgende voordelen:
Dekwaliteitsvcrandenngen binnen een
filteitol worden ondervangen;
Ijking van elke filtetrol door Kiwaisniet
meer nodig;
Demeting vertoont veelminder fluctuaties.Het signaal (bij constante MFI)is stabieler;
Bij lage temperatuten iseen beterecorrectie mogelijk.
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Wereldwijd zijn er al meer dan
15.000 units geplaatst.
Continu zandfilter voor
> behandeling van drinkwater
' proceswater voorbereiding
' huishoudelijk afvalwater
1
water recycling
' behandeling industrieel
afvalwater

Aannemingsbedrijf Petten is gespecialiseerd in de aanleg van leidingen (in
beton, nodulair gietijzer gvk, pvc en
hdpe) zoals persleidingen, rioleringen,
transportriolen en koelwaterleidin-

Biologisch filter voor
nitrificatie/denitrificatie van
huishoudelijk afvalwater
1
nitrificatie/denitrificatie van
industrieel afvalwater
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