Vaststellen eliminatiecapaciteit van ultra- en hyperfiltratie
voor micro-organismen

Inleiding
NV PWN Waterleidingbedrijf NoordHolland (PWN) gaat een nieuw zuiveringsstation bouwen op de locatie Heemskerk
[1]. De eerste fase van dit project omvat de
realisatie van ultrafiltratie (UF) gevolgd
door hyperfiltratie (HF). Als grondstof
dient het voorbehandelde IJsselmeerwater
of Lekwater. De functies van ultrafiltratie
in de nieuw te bouwen zuivering zijn:
- het leveren van een wezenlijke bijdrage
aan de desinfectie;
- het verwijderen van colloïdale deeltjes
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met het doel de hyperfiltratiemembranen te
beschermen tegen vervuiling.
De functies van hyperfiltratie zijn:
- het leveren van een wezenlijke bijdrage
aan de desinfectie;
- het verwijderen van anorganische
componenten zoals natrium, hardheid,
chloride en sulfaat;
- het verwijderen van bestrijdingsmiddelen
en andere organische microverontreinigingen zoals reuk- en smaakstoffen.
De combinatie ultrafiltratie/hyperfiltratie
vormt in dit concept een afdoende barrière
tegen indicatororganismen zoals coliformen en tegen virussen en (oö)cysten
van Giardia en Cryptosporidium.
Een vereiste eliminatiecapaciteit voor
virussen van 103>6en voor de cysten van
102'7 wordt als afdoende beschouwd [2].
De eliminatiecapaciteit wordt ook wel
uitgedrukt in decimale eliminatiecapaciteit
(DEC) bijvoorbeeld 3,6 of in logreductieeenheden (ook 3,6).
Verdelen we bijvoorbeeld deze vereiste
eliminatiecapaciteit over de twee
membraanfiltratie-stappen dan zal elk een
bijdrage van 1,8 log-eenheden moeten
leveren.
Op basis van de poriegrootte van de
membranen zou men verwachten dat UFen HF-membraanelementen een absolute

Samenvatting
De desinfectie in het door NV PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland (PWN) te
bouwen zuiveringsstation te Heemskerk wordt in hoofdzaak gebaseerd op de
combinatie ultrafiltratie (UF) en hyperfiltratie (HF). De vereiste eliminatiecapaciteit
van deze combinatie is voor virussen 3,6 log-eenheden (reductiefactor 103>6) en voor
(oö)cysten van Giardia en Cryptosporidium2,7 log eenheden (reductiefactor 102j7).
Zowel ultrafiltratie als hyperfiltratie zijn uit theoretisch oogpunt een absolute
barrière voor genoemde organismen. In de praktijk blijkt dit echter niet het geval te
zijn. Reden hiervan is het optreden van lekkage van het voedingswater en/of
concentraat naar het productwater. Het is dan ook noodzakelijk de eliminatiecapaciteit (integriteit ofwel het lekvrij zijn) van membraanelementen en membraaninstallaties als geheel vast te stellen en te bewaken.
Het hier beschreven onderzoek heeft aangetoond dat de integriteit kan worden
gewaarborgd door een combinatie van procedures en meetmethoden.
Deeltjestelling met geavanceerde continu metende apparatuur waarmee deeltjes tot
een diameter van 0,05 |im kunnen worden bepaald blijkt voor het bewaken van de
integriteit van ultrafiltratie het meest geschikt te zijn. Voor hyperfiltratie geeft de
continue meting van het elektrisch geleidingsvermogen (EGV) waardevolle
resultaten.
Daarnaast bewijst de MFI (0,05 um) als ondersteunende parameter nuttige diensten.
Alvorens de elementen in de drukvaten te plaatsen verdient het aanbeveling deze
aan een vacuümtest (voor hyperfiltratie) dan wel aan een drukhoudtest te onderwerpen (voor ultrafiltratie) en de EGV-retentie te bepalen (voor hyperfiltratie).
Dit met het doel elementen op te sporen die duidelijk lekkages vertonen.

barrière voor micro-organismen vormen.
In de praktijk blijken lekkages van
voedingswater en/of concentraat naar het
productwater de gewenste desinfectiecapaciteit te kunnen ondergraven.
Dit blijkt onder andere uit onderzoek dat
bij PWN, op de onderzoeklocatie Andijk
(afb. 1),is uitgevoerd naar de eliminatiecapaciteit van microfiltratie- (MF), ultrafiltratie- (UF) en hyperfiltratiemembranen
(HF) [3].Hierbij is gebruik gemaakt van
proefinstallaties met respectievelijk een
permeaatcapaciteit van 5 m 3 /h, 5 m 3 /h

en 7,5 m 3 /h. Het onderzoek is gebaseerd
op de dosering van MS2 bacteriofagen
(24 nm) aan het voedingswater. In tabel I
zijn de resultaten vermeld.
De eliminatiecapaciteit van MF is beperkt
doch aannemelijk gezien de poriegrootte
van de beproefde membranen van 0,1 \xm.
Opvallend is dat bij H F grote verschillen
optreden in reductiecapaciteit. Mogelijke
oorzaken zijn lekkages door O-ringen en
lijmverbindingen (spiraalgewonden
membranen) en onvolkomenheden in het
membraanmateriaal (pinholes).

Afb. Î -Eenoverzicht vandeproefinstallaties op de onderzoekslocatie vanPWN teAndijk.
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3 log-eenheden en bij voorkeur 4 logeenheden.

TABEL I - Resultaten doseerexperimenten MS2 bacteriofagen (n =aantalwaarnemingen).
MS2 fagen
in voeding
104 fagen/ml

MS2 fagen
in fikraat
fagen/ml

Verwijderingscapaciteit
( 10 log-eenheden)

Aantal
waarnemingen

Microfiltratie

10 - 11

0,7 - 2,3

3

Ultrafiltratie
Hyperfiltratie

2,2 - 2,5
1,8 - 3,0

0,028 - 2,3
(x 104)
0,01
0,17-24

>5,4
3,0 - 4,8

2
4

Type
membraanfiltratie

Bij UF is lekkage door lijmverbindingen
vrijwel uitgesloten, door een afwijkende
constructie van de beproefde elementen;
wel kunnen individuele membraanvezels
lek raken. Tijdens deze proeven is geen
lekkage van membraancapillairen vastgesteld. Toch is het vaststellen van integriteit ook bij UF belangrijk [4],
De resultaten van dit onderzoek waren
mede aanleiding tot het inventariseren van
meetmethoden, waarmee de desinfectiecapaciteit van membraanfiltratie-elementen
en -installaties kan worden vastgesteld en
bewaakt.
Meetmethoden eliminatiecapaciteit
Door lekkages als gevolg van onvolkomenheden in een membraanelement en/of in
de verbindingen tussen de elementen kan,
zoals is gebleken, de theoretische desinfectiecapaciteit voor een groot deel
verloren gaan. Een klein lek, equivalent aan
0,01% (= 0,1 1 per 1000 1)van voedingswater naar het productwater, resulteert al
in een beperking van de maximale
reductiecapaciteit voor micro-organismen
tot 10.000 (4 log-eenheden).
Er is dan ook behoefte aan te volgen
procedures, waarmee de desinfectiecapaciteit van een installatie kan worden gewaarborgd. Hierbij kan de volgende aanpak als
leidraad dienen:
- controle van de afzonderlijke membraanelementen voordat deze in de installatie
worden geplaatst;
- controle van de met elementen geladen
drukvaten om vast te stellen of er lekkages
in de verbindingen optreden;
- opsporen van de plaats van de lekkage,
wanneer een lek geconstateerd is;
- continue controle (monitoring) van de
werking tijdens bedrijf van de installatie.
Voor het uitvoeren van deze controles zijn
meetmethoden nodig. De volgende meetmethoden komen in aanmerking:
- bepalen retentie op basis van Elektrisch
Geleidings Vermogen (EGV) (HFelementen);
- vacuümtest (UF en HF-elementen);
- drukhoudtest (UF-elementen);
- bepalen MFI 0,05 um-retentie (UF en
HF-elementen);
- bepalen van de retentie voor deeltjes
> 0,05 um (UF en HF-elementen);
- bepalen van het verloop van het EGV
van het productwater in de gekoppelde

productafvoerbuizen van meerdere elementen in een drukvat met behulp van een
verplaatsbare monstername lans (HFdrukvaten);
- bepalen van het verloop van het aantal
deeltjes > 0,05 \xmvan het productwater in
de gekoppelde productafvoerbuizen van
meerdere elementen in een drukvat met
behulp van een verplaatsbare monstername
lans (UF en HF-drukvaten);
- bepalen van de retentie voor MS2 bacteriofagen (UF en HF-elementen).
Controle afzonderlijke membraanelementen
EGV-retentie
De fabricage van hyperfiltratiemembraanelementen was tot nu toe volledig toegespitst op ontzoutingseigenschappen.
Een zoutretentie van 99% op basis van
EGV garandeert een eliminatiecapaciteit
met een factor 100, ervan uitgaande dat de
mate waarin ionen worden tegengehouden,
vanzelfsprekend ook geldt voor microorganismen, gezien hun afmetingen.
Die gegarandeerde eliminatiecapaciteit
vermindert tot een factor 50 bij een zoutretentie van 98%.
Door de retentie op basis van EGV te
bepalen per element kan een eliminatiecapaciteit worden toegekend van 2 logeenheden, wanneer de retentie tenminste
99% is. Is de retentie lager, dan kan hieraan niet de conclusie worden verbonden
dat de eliminatiecapaciteit minder dan
2 log eenheden bedraagt. De vraag is
namelijk welke factoren bepalend zijn voor
de zoutretentie van membraanelementen.
Zijn dat de eigenschappen van het
membraanmateriaal of zijn dat onvolkomenheden in het membraanmateriaal
of de membraanelementen?
De fabrikant controleert op dit moment
alleen de specificaties in termen van
filtraatdebiet en zoutverwijdering. In de
praktijk is gebleken dat een membraanelement lek kan zijn ondanks het feit dat
de zoutverwijdering en waterflux voldoen
aan de specificaties. De leverancier geeft
geen garantie dat een membraanelement
geen lekkage vertoont ofwel integer is.
Integriteit is echter geen absoluut begrip
en moet dan ook per toepassing worden
gedefinieerd. In de situatie van PWN lijkt
het redelijk tenminste een minimum
eliminatiecapaciteit na te streven van

Vacuümtest
Een aantal fabrikanten gebruikt de
vacuümtest als kwaliteitscontrole van
hyperfiltratiemembraanelementen.
De vacuümtest, ook wel 'mechanische'
integriteitstest genoemd, wordt met natte
hyperfiltratiemembraanelementen uitgevoerd. Hierbij wordt de permeaatzijde
van een membraanelement vacuüm
gezogen (10 kPa absoluut). Door diffusie
van lucht door de met water gevulde
poriën zal het vacuüm langzaam verdwijnen. Een membraanelement is lek als de
druk meer dan 20 kPa per minuut stijgt
(criterium van een van de fabrikanten).
PWN zal wellicht een eigen, scherper,
criterium hanteren. Een nadeel van de
methode is dat lekken kleiner dan circa
1 (xm niet worden gedetecteerd, omdat
kleinere poriën tijdens de vacuümtest met
water gevuld blijven (bubble point).
De bestaande methode is geschikt als
ingangscontrole om relatief grote defecten
op te sporen. Het voldoen aan het bovengenoemde criterium biedt echter geen
garantie dat het membraanelement integer
is. Dit vanwege het feit dat er geen onderzoek bekend is waarbij een verband tussen
de vacuümtest en integriteit is vastgesteld.
Vastgesteld is wel dat sommige membraanelementen tijdens de vacuümtest gedurende de eerste minuut een aanzienlijk
lagere druktoename vertonen dan 20 kPa
per minuut, namelijk 0,5-1 kPa per
minuut. Hieruit blijkt dat het technisch
mogelijk is membranen met minder lekkages te maken, zodat het criterium in
principe scherper kan worden gesteld (zie
afb. 2). Overleg met leveranciers is echter
nodig om tot een algemeen geaccepteerd
en scherp criterium te komen.

Aß). 2 - Verdeling resultaten van de vacuümtest voor
hyperfiltratie-elem enten.
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Drukhoudtest
Voor micro- en ultrafiltratie wordt door
leveranciers de drukhoudtest als
standaardcontrole aanbevolen. Bij één van
de door PWN beproefde ultrafiltratie-
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membraanelementen wordt een overdruk
van 200 kPa aan de productzijde aangelegd.
Wanneer na 5 minuten de druk meer dan
10 kPa is afgenomen is het desbetreffende
element volgens de leverancier lek. Ook
hier levert de leverancier de criteria aan.
Bij microfiltratie wordt een lagere overdruk
toegepast (bijvoorbeeld 100 kPa), waarbij
het membraan integer is als gedurende
2 minuten geen drukdaling wordt geconstateerd.
Een lekke vezel is te vinden door de
uiteinden van een element in te smeren
met een zeepoplossing en vast te stellen
waar belletjes ontstaan. Lekken zijn te
verhelpen door de beide uiteinden van de
vezel af te sluiten.

Afb. 4 - Uitvoering van
eenlansmeting aan een
hypcrfiltralie drukval.

MFI 0,05 \xm
De mogelijkheid om met de MFI (0,05)
de eliminatiecapaciteit vast te stellen van
hyperfiltratie en ultrafiltratie elementen,
wordt bepaald door de MFI van het
beschikbare voedingswater en de detectielimiet. Het beschikbare water van WRKIII
waarmee de elementen zonder bezwaar
enige tijd gevoed kunnen worden heeft een
MFI (0,05) van 5000 s/l2 (ultrafiltraat heeft
een aanzienlijk lagere waarde), terwijl de
detectielimiet circa 50 s/l2 is. Dit betekent
dat een eliminatiecapaciteit van circa 2 logeenheden kan worden vastgesteld.

gebaseerd op lichtverstrooiing. Met dit
apparaat zijn de fracties > 0,05, > 0,10,
> 0,15 en > 0,20 \±mgemeten zodat een
deeltjesgrootteverdeling ontstaat in het
bereik 0,05-0,20 um.
Deze methode is in principe geschikt
omdat de meting zeer gevoelig is. Een
praktisch nadeel is dat het aantal deeltjes
in het beschikbare voedingswater veel
hoger (ca. 5 106 per ml) is dan de bovenste
meetgrens van 104 per ml. Hierdoor moet
het water voor de meting worden verdund;
dit is om praktische redenen moeilijk
uitvoerbaar. Een minder gevoelige deeltjesteller kan mogelijk hiervoor worden
ingezet.

Deeltjestelling
PWN heeft een HSLIS model M50 van
Partiele Measuring Systems (afb. 3) in
gebruik waarvan het meetprincipe is
Afb. 3 - Apparatuur voor het lellen van deeltjes
> 0,05 \i.m.

Controle van membraanelementen in
drukvaten
Na het laden van de membraanelementen
in de drukvaten is het gewenst om per
drukvat te controleren of alle afdichtingen
goed zijn. Vergelijking van het EGV van
het product van de afzonderlijke hyperfiltratie-elementen en het EGV van het
product van een drukvat kan een indicatie
opleveren. Bij ultrafiltratiemembranen kan
gebruik gemaakt worden van deeltjestelling, waarbij op de onderzoeklocatie Andijk
het aantal deeltjes in het ultrafiltraat enkele
honderden per ml bedraagt tegen 5 miljoen
deeltjes per ml in het voedingswater. Een
en ander betekent dat een lek van 0,01%
goed te detecteren is. Hiermee kan dus
worden gecontroleerd op een verwijdering
van tenminste vier log-eenheden.
Deze methode is ook geschikt voor het
testen op integriteit van drukvaten met
hyperfiltratiemembranen, hierbij moet
het voedingswater echter wel voldoende
deeltjes bevatten. Na zuivering met ultrafiltratie is dat niet meer het geval
(500-1000 deeltjes per ml). Dit betekent
dat voor het testen voedingswater van UF
(of een verdunning daarvan) moet worden
gebruikt. Met het voedingswater van UF
kan ook een lek van 0,01% worden

gedetecteerd. Dit betekent dat ook voor
HF hiermee op een verwijdering van
tenminste 4 log-eenheden kan worden
gecontroleerd.
Opsporen van een lekkage in een
drukvat
Wanneer op basis van het voorgaande een
lek in een drukvat is geconstateerd, moet
vervolgens worden vastgesteld welk
element of welke verbinding lek is.
Met behulp van EGV-meting gekoppeld
aan een lans kunnen lekkende afdichtingen
(lekkende O-ringen en lekkende
membraanelementen) worden opgespoord.
Bij de lansmeting wordt een nylon slang
van 6 mm, via een eindkap van een
drukvat, in de productafvoerbuis gebracht
(afb. 4). Door middel van deze slang
kunnen continu monsters worden
genomen om hetzij EGV te bepalen hetzij
een deeltjestelling uit te voeren.
De verwachting is hierbij dat de waarden
geleidelijk toenemen in de langsrichting
van de drukbuis door het toenemende
concentratieverschil tussen voeding
(concentraat) en product. Een plotselinge
toename duidt op lekkage. Volgens membraanfabrikanten is de methode van lansmeting met EGV geschikt om lekkende
O-ringen op te sporen en beschadigde
elementen te lokaliseren. Dit wordt
bevestigd in afbeelding 5 waarbij in het
desbetreffende drukvat lekkages op de
verbindingen van de elementen 1-2 en 2-3
duidelijk zichtbaar zijn.
De lansmeting gecombineerd met deeltjestelling is een nauwkeuriger methode om
lekken op te sporen. In afbeelding 6 is het
resultaat van een dergelijke meting weergegeven voor een drukvat gevuld met
hyperfiltratiemembranen. Het betreft hierbij membraanelementen die niet aan het
criterium van de vacuümtest voldeden. Uit
de afbeelding blijkt dat het aantal deeltjes
van voedingszijde tot element 3 terugloopt
van 7000 per ml naar 3500 per ml. Daarna
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loopt deze op tot 9500 per ml. Geconcludeerd is dat alle vier de geteste elementen in meer of mindere mate lek zijn.
Op basis van EGV is dit beeld veel minder
duidelijk. Dit betekent dat deeltjestelling
voor het vaststellen van integriteit van
hyperfiltratiemembranen geschikter is dan
EGV-meting.
Op basis van de verschillende metingen in
drukbuizen gevuld met hyperfiltratiemembranen blijkt dat lekkage van hyperfiltratiemembraanelementen een structureel
probleem is. Dit is ook niet verwonderlijk
omdat deze membranen tot voor kort geen
wezenlijke functie in desinfectie vervulden.
Er is dan ook overleg met de fabrikanten
om verbeteringen in de constructie van
spiraalgewonden elementen aan te
brengen. Een van de mogelijkheden is
om het membraanmateriaal thermisch te
sealen tot één geheel op de plaatsen die
in een later stadium van de productie
verlijmd zullen worden. Hierbij wordt het
dragermateriaal dicht gesmolten.
Continue controle tijdens bedrijfsvoering
Voor het controleren van de integriteit
van een installatie in bedrijf kunnen de
volgende eisen worden gesteld:
- de meetmethode moet snel zijn uit te
voeren en de resultaten moeten direct
beschikbaar zijn;

o
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- de meting moet tijdens bedrijf
uitgevoerd worden;
- de procesoperator moet de meting
kunnen uitvoeren;
- de meting moet bij voorkeur geautomatiseerd zijn;
- de meting mag geen enkel risico van
besmetting van het permeaat opleveren
(dit sluit dus doseerproeven uit).
Deeltjestelling blijkt zeer geschikt voor
deze in-line controle, omdat de meetmethode nauwkeurig is, een groot onderscheidend vermogen heeft en volledig is te
automatiseren. Voor UF is een zeer goede
controle mogelijk met deeltjestelling.
Op basis van proeven met hyperfiltratie op
WRKIII water na granaatzandfiltratie is
vastgesteld (zie afb. 7) dat een lekkage van
voedingswater naar permeaat ter grootte
van 0,02 procent kan worden vastgesteld
(3,7 log-eenheden).
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Ajb. 7 - Simulatie van voedingswaterlekkage naar
product-water gekoppeld aan deeltjestelling.

Wanneer ultrafiltratie als voorzuivering
voor hyperfiltratie wordt gebruikt, zijn
nagenoeg alle deeltjes al verwijderd (van
4-7 miljoen per ml na WRKIII + granaatzand tot < 1000 na UF) en is deeltjestelling minder geschikt om de
verwijderingscapaciteit van hyperfiltratie
in-line te bepalen. Hiervoor kan EGV
gebruikt worden, lekkage van hyperfiltratie
betekent immers een verhoogde passage
van zouten. Hiermee kan volledig automatisch een verwijdering van tenminste
1 log-eenheid worden vastgesteld, mogelijk
twee log-eenheden.
In totaal kan dus bij de combinatie ultrafiltratie-hyperfiltratie een verwijdering van
5 à 6 log-eenheden worden bewaakt.
Hiermee wordt voldaan aan het criterium
voor een vereiste eliminatiecapaciteit van
tenminste 3,6 log-eenheden.
Conclusies
- De benodigde eliminatiecapaciteit van
3,6 en 2,7 log-eenheden voor respectievelijk virussen en (oö)cysten kan in de te
bouwen zuivering naar verwachting
afdoende worden gewaarborgd door:
• de integriteit van de ultrafiltratie- en

hyperfiltratie-elementen afzonderlijk te
meten voordat deze in de drukvaten
worden geplaatst;
• de integriteit van de drukvaten afzonderlijk en van de installatie als geheel vast te
stellen voordat de installatie in bedrijf
genomen wordt;
• de integriteit van de installatie tijdens
bedrijfsvoering continu te meten.
- Het verdient aanbeveling om een
vacuümtest uit te voeren en de EGV retentie op een testbank te bepalen van de
afzonderlijke hyperfiltratie-elementen voordat deze in de drukvaten worden geplaatst.
- Voor ultrafiltratie-elementen is de drukhoudtest een nuttig hulpmiddel om duidelijke lekken op te sporen.
- Voor het vaststellen van de integriteit
van ultrafiltratie-elementen en van de
installatie in bedrijfis deeltjestelling het
meest geschikt. Afhankelijk van de apparatuur kan tot een diameter van 0,05 y.m
worden gemeten.
- Meting van het Elektrisch Geleidings
Vermogen (EGV) blijkt voor hyperfiltratieelementen en installaties de meest
praktische methode. De meting van de
MFI (0,05) bewijst als ondersteunende
methode goede diensten.
- O-ringen, connectors en adaptors blijken
een bron van lekkage te zijn. Opsporing
van lekke afdichtingen in een installatie
blijkt goed mogelijk door in de productafvoerleiding een lansmeting uit te voeren
waarbij continu een EGV meting en/of
deeltjestelling plaatsvindt.
- Het is gewenst aanvullende eisen te
formuleren voor de integriteit van
membranen in overleg met de fabrikanten.
Verantwoording
Het beschreven onderzoek is uitgevoerd in
een samenwerkingsverband tussen NV
PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland
en Kiwa NV Onderzoek en Advies. Het
maakte ook deel uit van het VEWINonderzoeksproject 'Mogelijkheden van
membraantechnologie als desinfectiebarrière'.
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