Micro- enultrafiltratie voor debereiding vanB(eatrix)water

Achtergrond
De levering van B(eatrix)water is momenteel een interessante optie voorNRE.
Dat blijkt uit een door NRE uitgevoerde
studie in het kader van het project
Aquarius naar de mogelijkheid voor de
levering van B(eatrix)water voor industriële
en huishoudelijke toepassingen op de
industrieterreinen de Hurk en Croy en de
nieuwbouwwijk Meerhoven in Eindhoven.
Hiertoe is in eerste instantie de watervoorziening op industrieterrein de Hurk
geïnventariseerd. De potentiële leverings-
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omvang bevindt zich hier naar schatting
tussen 100.000 en 500.000 mVjaar [1].
Als de meest voor de hand liggende
ruwwaterbron komt het nabij de industrieterreinen gelegen Beatrixkanaal naar voren.
Met B(eatrix)water wordt een waterkwaliteit
bedoeld die niet geschikt isvoor consumptie, maar welvoor industriële toepassingen
als bijvoorbeeld koelwater.
Direct gebruik van het oppervlaktewater
uit het Beatrixkanaal stuit onder andere op
het relatief hoge en sterk variërende
zwevende-stofgehalte. Behandeling van
het water is dus noodzakelijk.
Bekende processen zoals coagulatie,
sedimentatie of flotatie en snelfiltratie
kunnen hiervoor worden toegepast.
In de praktijk vergen installaties meteen
beperkte capaciteit, zoals hier het geval is,
naast hoge kosten ook relatief veel
aandacht. Vooral bij een sterk wisselende
kwaliteit van het ruwe water treedt gemakkelijk doorslag op van zwevende stof.
Deze gegevens maken de behandeling van
oppervlaktewater op relatief kleine schaal
met degenoemde conventionele technieken
niet aantrekkelijk.
Membraanfiltratie
Met micro- ofultrafiltratie kunnen de
bovengenoemde nadelen mogelijk worden
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Samenvatting
N.V. Nutsbedrijf Regio Eindhoven (NRE)is in het kader van het project Aquarius
een onderzoek gestart naar de mogelijkheden voor de levering van B(eatrix)water
voor industriële en huishoudelijke toepassingen. Daarvoor is het waterverbruik op
de industrieterreinen de Hurk en Croy en de nieuwbouwwijk Meerhoven in
Eindhoven in kaart gebracht. Het nabij gelegen Beatrixkanaal wordt ingezet als
ruwwaterbron. Door onder andere het relatief hoge en sterk variërende zwevendestofgehalte is behandeling van dit water noodzakelijk. Omdat conventionele
technieken (coagulatie, sedimentatie of flotatie en zandfiltratie) voor een relatief
beperkte capaciteit enmeteen sterk wisselende voedingswaterkwaliteit lastig te
beheersen zijn en bovendien relatief hoge kosten hebben, is NREin samenwerking
met Kiwa Onderzoek en Advies gestart met oriënterende experimenten met membraanfiltratie. Kiwa heeft in het kader van het VEWIN-project 'Micro- en ultrafiltratie alsalternatief voor conventionele technieken' eenbijdrage aande experimenten
geleverd om deaspecten vanbedrijfsvoering en optimalisatie vande bedrijfsvoering
vast te stellen. Voor de uitvoering van de experimenten is een proefinstallatie met
twee micro- en ultrafiltratiemembranen ingezet. De experimenten zijn zowel in
cross-flow als in dead-end configuratie uitgevoerd. Wat capaciteit betreft is ereen
relatief snelle fluxdaling voor de beide membranen te zien nagenoeg onafhankelijk
van de wijze van bedrijfsvoering (cross-flow of dead-end). Ook het verschil in
effluentkwaliteit tussen het microfiltratie- en het ultrafiltratiemembraan is gering.
Dead-end bedrijfsvoering verdient vanwege het sterk verminderde energieverbruik
de voorkeur boven cross-flow bedrijfsvoering. Dewaterkwaliteit van het effluent
voldoet wat betreft parameters als droogrest, chloride, natrium, kleur, hardheid,
calcium, magnesium en totaal ijzer aan de drinkwaternormen. Het mangaangehalte
voldoet hier niet aan omdat een deel vanhet mangaan in het ruwe kanaalwater in
opgeloste vorm aanwezig was. Ook concentraties van bacteriën voldoen niet aan
de drinkwaternormen. Het is echter de vraag of dit voor water met uitsluitend
industriële en huishoudelijke toepassingen nodig is.Het vervolgonderzoek richt
zich dan ook op het verbeteren van het fluxniveau en het beheersen van membraanvervuiling door het intensiveren en optimaliseren van de terugspoeling en reiniging.
Ook wordt aandacht besteed aan verbetering van de voorzuivering, het beproeven
van andere membranen en het nauwkeuriger monitoren en analyseren van de waterkwaliteit.

ondervangen. Het zwevende-stofgehalte en
de troebelingsgraad van het geproduceerde
water zijn zeer laag en min of meer onafhankelijk van de kwaliteit van het ruwe
water [2].Daarnaast heeft deze techniek
een aantal andere aantrekkelijke kanten
zoals:
- compacte bouw;
- modulaire bouw, zodat flexibele aanpassing van de capaciteit mogelijk is;
- geautomatiseerde bedrijfsvoering;
- geen gebruik van vlokmiddelen en vlokhulpmiddelen, zodat geen extra slib wordt
geproduceerd.
Volgens een eerste calculatie kan bij voldoende afname door micro- of ultrafiltratie
gezuiverd B(eatrix)water worden geleverd
voor eenprijs van circa f 1,- perm3.
De benodigde werkdruk, in het algemeen
de grootste energieverbruiker bij toepassing van membraanfiltratie, is bij microen ultrafiltratieprocessen (bij dead-end
bedrijfsvoering) gering, te weten circa 1tot
3 bar.Dit resulteert in een energieverbruik
van ongeveer 0,2 kWh/m 3 .
Er is op dit moment weinig ervaring met
de directe behandeling van oppervlakte-

water met een hoog en sterk wisselend
gehalte aan zwevende stof. De recent
gerealiseerde klein- en grootschalige
micro- en ultrafiltratie-installaties in
Frankrijk en de USAbehandelen ruw
water met een relatief laag gehalte aan
zwevende stof [3], Een aantal ultrafiltratieinstallaties in Frankrijk behandelt water
waaraan poederkool is toegevoegd [4].
Bij de momenteel toegepaste micro- en
ultrafiltratiesystemen worden de membranen frequent en volledig automatisch
teruggespoeld. Hierdoor is de vervuiling
van de membranen beter beheersbaar
geworden. De effectiviteit van de terugspoeling hangt onder meer afvan de aard
van de vervuiling op het membraan.
Ook de poriegrootte, het materiaal waarvan
de membranen zijn gemaakt en de vervuilingspotentie van het ruwe water spelen
een grote rol.Dit blijkt onder andere uit
een studie uitJapan [5].Hierbij zijn de
prestaties van eengroot aantal micro- en
ultrafiltratiemembranen bij de behandeling
van zowel voorgezuiverd als ruw rivierwater met elkaar vergeleken. Het onderlinge verschil in capaciteit tussen de microen ultrafiltratiemembranen was gering.
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Echter de effectiviteit van het terugspoelen
en reinigen van de membranen bleek zeer
grote verschillen te vertonen. Sommige
membranen moesten zeer frequent worden
gereinigd, terwijl reiniging van andere
membranen in dezelfde periode in het
geheel niet nodig bleek.
Ervaringen bij de Nederlandse waterleidingbedrijven met membraanfiltratie voor de
bereiding van drink- en proceswater
beperken zich tot nu toe tot NV. PWN
Waterleidingbedrijf Noord-Holland
dat ultrafiltratie op proefinstallatieschaal
met succes beproeft op behandeld en
onbehandeld spaarbekkenwater [6].
Bij NRE is op basis van proefinstallatieonderzoek gebleken dat spoelwaterbehandeling met micro- of ultrafiltratie
een relatief hoge capaciteit en een goede
effluentkwaliteit levert [7].Bovendien blijkt
membraanfiltratie op basis van calculaties
in vergelijking met een conventionele
spoelwaterzuivering hier ook economisch
aantrekkelijk te zijn.
NRE is in het kader van het project
Aquarius een onderzoek gestart naar
de mogelijkheden voor de levering van
B(eatrix)water voor industriële en huishoudelijke toepassingen. Daarvoor is NRE
in samenwerking met Kiwa eind 1995
gestart met oriënterende experimenten
met micro- en ultrafiltratie. Kiwa heeft in
het kader van het VEWIN-project 'Microen ultrafiltratie als alternatief voor conventionele technieken' een bijdrage aan de
experimenten geleverd. Vanuit het
VEWIN-project zijn de aspecten van
bedrijfsvoering en optimalisatie van de
bedrijfsvoering onderzocht en vastgesteld.

TABEL I - De analyseresultaten van het vooronderzoek.
Troebelheid [FTE]
Influent
Micro grof
Ultra grof
Ultra fijn

6,8
0,09
0,02
0,02

grotere poriën gekozen voor uitvoering van
de experimenten. Het vooronderzoek heeft
bovendien aangetoond dat een conversie
van 90% bij de zuivering van oppervlaktewater uit het Beatrixkanaal ruimschoots
haalbaar zou moeten zijn.
Proefinstallatie
Nabij het Beatrixkanaal in Eindhoven is
een proefinstallatie opgesteld, die het te

behandelen oppervlaktewater direct aan
het kanaal heeft onttrokken (zie afb. 1).
Twee buisvormige membraanmodules
zijn in de installatie in serie geplaatst en
gelijktijdig beproefd.
Gedurende 3 maanden zijn experimenten
uitgevoerd met als doel vast te stellen of
uitzicht is op een redelijke flux bij een
acceptabel energieverbruik. Met een
dompelpomp is het kanaalwater via een
grof voorfilter (maaswijdte circa 0,5 mm)
naar de proefinstallatie gebracht.
Het ruwe kanaalwater wordt door de
membranen gescheiden in een concentraatstroom of ingedikt kanaalwater en een
permeaatstroom of gezuiverd kanaalwater
(zie afb. 2).

tsrei*«v

Aß. 1 - Het Beatrixkanaal, waaraan het ruwe water is onttrokken.

Vooronderzoek
Met ongezuiverd oppervlaktewater uit het
Beatrixkanaal is gedurende één dag een
vooronderzoek uitgevoerd om een tweetal
membranen te selecteren voor de uitvoering van de experimenten. Een microfiltratiemembraan (poriegrootte > 0,1 (j,m)
en twee ultrafiltratiemembranen (poriegrootte < 0,1 ^irn), één met relatief grote
poriën en één met relatief kleine poriën,
zijn hierbij getest.
Het microfiltratiemembraan vertoonde
gedurende het vooronderzoek de hoogste
capaciteit of flux (capaciteit genormaliseerd
naar membraanoppervlak, druk en temperatuur), gevolgd door het ultrafiltratiemembraan met de grotere poriën. Het verschil
in troebelingsgraad van het effluent of
permeaat van de beide ultrafiltratiemembranen was minimaal (zie tabel I). Bij het
microfiltratiemembraan was de troebelheid
van het permeaat iets hoger dan bij de
ultrafiltratiemembranen. Op basis van deze
resultaten zijn het microfiltratiemembraan
en het ultrafiltratiemembraan met de

Afb. 2 - Ruw kanaalwatcr (links) engezuiverd kanaalwater (rechts).
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Experimenten
In totaal zijn bij de experimenten drie
runs uitgevoerd bij diverse instellingen
(zie tabel II). De runs zijn zowel in cross-

RUN2

RUN3

TABEL II - Instellingen van de proefinstallatie.

Instellingen
Configuratie
Stroomsnelheid
Druk
Concentratiefactor
Terugspoeling
Oxydatiemiddel

Run 1

Run 2

Run 3

lOdeg.C

cross-flow cross-flow dead-end
3 m/s
1,5 m/s < 1 m/s
constant
constant constant
constant
constant constant
constant
constant constant
nee
nee
ia

flow configuratie, waarbij met behulp van
een recirculatiepomp een bepaalde stroomsnelheid (1-4 m/s) langs het membraanoppervlak is gecreerd, als in dead-end
configuratie uitgevoerd. Bij de semi deadend configuratie is er sprake van een minimale stroomsnelheid (<C1m/s) langs het
membraanoppervlak. De beide configuraties zijn beproefd om te bepalen wat het
effect is van de energieverslindende langsstroomsnelheid op de vervuiling van de
membranen.
Het energieverbruik wordt bij dead-end
bedrijfsvoering aanzienlijk gereduceerd
van circa 2 tot 4 kWh/m 3 naar circa
0,2 kWh/m 3 .
Daarnaast is membraanvervuiling tegengegaan door regelmatige terugspoeling van
de membranen vanaf de permeaatzijde met
het reeds geproduceerde permeaat.
Bij een aantal experimenten is tijdens het
terugspoelen een oxydatiemiddel aan het
terugspoelwater toegevoegd om de effectiviteit van de terugspoeling te vergroten.
Zodra de flux van de membranen door
vervuiling te ver is afgenomen, zijn de
membranen met chemicaliën gereinigd.
Voor deze periodieke reiniging moet de
produktie gedurende korte tijd worden
onderbroken. Voor een installatie op praktijkschaal geldt dat deze reinigingsfrequentie tot een aanvaardbaar niveau moet
worden beperkt (bijvoorbeeld éénmaal
per 3 maanden).

400
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ultrafiltratie

microfiltratie
Afb. 3 - Fluxverloop van het micro- en het ultrafiltratiemembraan.

(zonder cross-flow) treedt de fluxdaling
iets sneller op dan in de eerste twee runs
(met cross-flow), maar het uiteindelijke
eindniveau verschilt niet. De fluxdaling
komt het meest duidelijk bij het microfütratiemembraan naar voren. In eerste
instantie heeft dit membraan de hoogste
flux (> 200 l m ^ l r ' b a r 1 ) , maar binnen
een periode van circa 50 uur is dit gedaald
en nagenoeg gelijk aan de flux van het
ultrafiltratiemembraan (circa 40 tot
60 l n r ^ b a r 1 ) .
Gedurende de runs zijn de membranen
regelmatig met het geproduceerde
permeaat teruggespoeld om de in het
membraan opgebouwde vervuiling te
verwijderen. Tussen de runs door zijn
de membranen met chemicaliën gereinigd
om de oorspronkelijke flux terug te
krijgen. Door bepaling van de schoonwaterflux voor en na elke run is beoordeeld in
Afb. 4

hoeverre blijvende vervuiling van de membranen is opgetreden. Ook is hiermee
bepaald in hoeverre de membraanvervuiling na een chemische reiniging weer is
verwijderd. Vooral een alkalische reiniging
is zeer effectief gebleken. Dit bevestigt
het vermoeden dat de opgetreden
membraanvervuiling voornamelijk van
organische en/of bacteriologische aard is.
Waterkwaliteit
De waterkwaliteit van het ruwe kanaalwater
en het geproduceerde permeaat is tijdens
de experimenten nauwkeurig gevolgd.
In het permeaat van de beide membranen
is de troebelingsgraad in vergelijking met
het ruwe kanaalwater aanzienlijk verlaagd
(zie afb. 4). De troebelingsgraad van het
ruwe kanaalwater varieerde nogal met
waarden van circa 10 tot 180 FTE.
De fluctuaties hebben waarschijnlijk te

Troebelingsgraad van het ruwe kanaalwater en na micro- en ultrafiltratie.
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Membraanprestaties
Tijdens de experimenten is de flux, die de
beide membranen vertoonden, nauwkeurig
gevolgd (zie afb. 3). De afbeelding laat
duidelijk zien dat het verschil in flux tussen
het microfiltratie- en het ultrafiltratiemembraan (bij run 2 en run 3) uiterst gering is.
Na de eerste run is het ultrafiltratiemembraan vervangen door een nieuw membraan. Ook de verschillen in flux tussen
de drie runs onderling (cross-flow versus
dead-end) zijn gering. Opvallend zijn de
relatief snelle daling van de flux door
membraanvervuiling en het lage niveau
waarop de flux min of meer constant blijft
(circa 20 lirHlr'bar 1 ). In de derde run
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maken met opwerveling van zand en klei
bij het passeren van vrachtschepen.
Resultaten van de incidenteel uitgevoerd
bacteriologische bepalingen (zie tabel III)
geven aan dat de kiemgetallen (22°C en
37°C) niet meetbaar zijn afgenomen in
het permeaat van de beide membranen.
Bacteriën van de coli-groep, Aeromonas,
sporen van sulfiet-reducerende Clostridia
en faecale Streptococcen zijn wel aanzienlijk gereduceerd. Daarnaast zijn droogrest,
kleur, chloride, natrium, hardheid, calcium,
magnesium, totaal ijzer en mangaan regelmatig bepaald (zie tabel IV). De resultaten

gelijk was. Het energieverbruik was bij
dead-end bedrijfsvoering echter wel aanzienlijk gereduceerd en verdient daardoor
de voorkeur. De reiniging van de membranen is zonder problemen uitgevoerd.
Vooral een alkalische reiniging is zeer
effectief gebleken, wat duidt op het
optreden van organische en/of bacteriologische vervuiling.
Wat betreft de waterkwaliteit is er een
gering verschil te onderscheiden tussen de
permeaatkwaliteit van het microfiltratie- en
het ultrafiltratiemembraan. De troebelheid
van het ruwe kanaalwater wordt door de

TABEL III - Resultaten bacteriologischebepalingen.

Bacteriën
Coli-groep 37°C
Coli-groep 44°C
Kiemen 22°C
Kiemen 37°C
Aeromonas
Clostridia
Streptococcen

Eenheid
n/100 ml
n/100 ml
n/100 ml
n/100 ml
n/100 ml
n/100 ml
n/100 ml

Aantal
3
3
3
3
2
1
1

Influent
>800
>800
>300
>300
>80
>80
>80

Permeaat
Micro
28
0
>300
>300
16
0
0

Permeaat
Ultra
41
0
>300
>300
39
4
0

Aantal
6
6
4
1
6

Influent
304
13
38,4
30,4
1,35
42,6
7,6
2,1
0,32

Permeaat
Micro
265
7
36,9
30,2
1,31
40,2
7,2
0,02
0,24

Permeaat
Ultra
267
6
37,4
30,3
1,29
39,8
7,1
0,02
0,24

TABEL IV- Resultaten overigeanalyses.
Parameter
Droogrest
Kleur
Chloride
Natrium
Hardheid
Calcium
Magnesium
Tot. ijzer
Mangaan

Eenheid
mg/l
mg/l Pt/Co
mg/l
mg/l
mmol/1
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

6

6
6

6

van het droogrest geven aan dat de meeste
stoffen in het ruwe kanaalwater in opgeloste vorm aanwezig zijn (voornamelijk
zouten zoals natriumchloride). De kleurintensiteit van de beide permeaatstromen
is laag en onderling nauwelijks verschillend. Zoals te verwachten zijn de hardheid,
calcium en magnesium niet door de
membranen verwijderd. IJzer wordt in
hoge mate verwijderd (> 99%).
De mangaanverwijdering ligt beduidend
lager met een verwijdering van slechts
25%. Kennelijk is een deel van het
mangaan in het ruwe kanaalwater in
opgeloste vorm aanwezig.

beide membranen aanzienlijk verlaagd.
De waterkwaliteit van het effluent voldoet
wat betreft parameters als droogrest,
chloride, natrium, kleur, hardheid, calcium,
magnesium en totaal ijzer aan de drinkwaternormen.
Het mangaangehalte voldoet hier niet aan
omdat een deel van het mangaan in het
ruwe kanaalwater klaarblijkelijk in opgeloste vorm aanwezig was. Ook concentraties van bacteriën voldoen niet aan
de drinkwaternormen. Het is echter de
vraag of dit voor water met uitsluitend
industriële en huishoudelijke toepassingen
noodzakelijk is.

Conclusies
Qua flux is er een gering verschil te zien
tussen de prestaties van het microfiltratieen het ultrafiltratiemembraan. Het ultrafiltratiemembraan vertoont het meest
geleidelijke fluxverloop. De fluxen stabiliseren zich in alle runs door een relatief
snelle vervuiling van de membranen al na
een korte looptijd op een beperkt niveau
(circa 20 tot 40 lnHrr'bar 1 )- Bij dead-end
bedrijfsvoering trad de fluxdaling iets
sneller op dan bij cross-flow bedrijfsvoering, terwijl het eindniveau nagenoeg

Vervolg
In het vervolgonderzoek zal de aandacht
worden gericht op het verbeteren van het
fluxniveau en het beheersen van membraanvervuiling door het intensiveren en
optimaliseren van de terugspoeling en
reiniging. Ook zal aandacht worden besteed
aan verbetering van de voorzuivering, het
beproeven van andere membranen en het
monitoren en analyseren van de waterkwaliteit. Op basis van de resultaten van
dit onderzoek verdient dead-end bedrijfsvoering daarbij de voorkeur door het sterk

verminderde energieverbruik bij nagenoeg
gelijkblijvende membraanprestaties.
Omdat in dit onderzoek met een ultrafiltratiemembraan met een kleinere poriegrootte
nagenoeg dezelfde membraanprestaties
werden bereikt als met een microfiltratiemembraan met een grotere poriegrootte,
kan een lichte voorkeur voor ultrafiltratie
worden uitgesproken. Tot slot laten de
ervaringen met micro- en ultrafiltratie bij
de directe zuivering van oppervlaktewater
uit het Beatrixkanaal zien dat de membraanprestaties qua opbrengst en waterkwaliteit aanzienlijk verschillen van de
membraanprestaties bij de behandeling
van spoelwater. Bij elke nieuwe toepassing
van micro- en ultrafiltratie blijft maatwerk
dus vooralsnog nodig.
Verantwoording
NRE is in het kader van het project
Aquarius een onderzoek gestart naar
de mogelijkheden voor de levering van
B(eatrix)water voor industriële en huishoudelijke toepassingen. In samenwerking
met Kiwa is NRE eind 1995 gestart met
oriënterende experimenten met microen ultrafiltratie. Kiwa heeft in het kader
van het VEWIN-project 'Micro- en
ultrafiltratie als alternatief voor conventionele technieken' een bijdrage aan de
experimenten geleverd. Vanuit dit VEWINproject zijn de aspecten van bedrijfsvoering
en optimalisatie van de bedrijfsvoering
onderzocht en vastgesteld.
Bij de uitvoering van de experimenten is
veel werk verzet door de sectie Winning en
Projecten, de sectie Laboratorium en de
sectie Produktie van de afdeling Waterproduktie en Research van NRE.
Literatuur
1. ProjectAquarius in Eindhoven: watcrlevcring ineen
nieuw tijdperk, Ernes, J. P. P. M., Brekvoort, Y. en
Schippers, J. C. H 2 0 (29) nr. 14, 1996.
2. The useof low-pressure membrane technology in
France drinking water treatment, Chambolle, T.,
Anselme, C. and Aptel, P. Desalination and
Membrane Technology Conference, Osaka, 1995.
3. Toekomstperspectief mcmbraanlcchnologic,
Schippers, J. C. Informatieblad van de Nationale
Vereniging der waterleidingbedrijven van België,
Jaarnummer 1994.
4. Polishing treatment for optimal organic removal from
modelling to the CRISTAL process,Anselme, C ,
Baudin, I , Clark, M. and Adham, S. IWSA Workshop Membranes in Drinking Water Production,
Paris, 1995.
5. Water production performance of thirty-five different
microfiltration/ultrafillralion systems,Kunikane, S.,
Magara,Y., Itoh, M., Akazawa, H., Nakaoka, C. and
Kaburagi, Y. Desalination and Membrane
Technology Conference, Osaka, 1995.
6. Beproeving ultrafiltratie bij de behandeling van
oppcrvlaklcicalcr, Kamp, P. C. en Schippers, J. C.
H 2 0 (28) nr. 16, 1995.
7. Microfiltratie als nieuwe techniek voor de behandeling
van spoelwater, Vos, G., Wortel, N. C. en
Oosterom, H. A. H 2 0 (28) nr. 23, 1995.

• •

•

