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Spoelwaterverwerking
doormiddelvanverticale
ultrafiltratie
E. HERMSE, WATERLEIDING MAATSCHAPPIJ LIMBURG
B. HIJIKEMA, DHV WATER
A. HOEIJMAKERS, WATERLEIDING MAATSCHAPPIJ LIMBURG (THANS DHV WATER)
L. FEIJ, WATERLEIDING LABORATORIUM Z U I D

Hetspoelwatervandezand-enactievekoolfiltersvanWaterproductiebedrijfHeel(WPH]wordt
behandelddoormiddelvanultra/titratie.Deverticaalopgesteldeultrafiltratie-installatie wordt
gereinigdvolgenshetzogehetenAirjlush-pnncipe enismeteenontwerpcapaciteitvan4500kubieke
meterperda,gdevootsteinzijnsoortindewereld.Deinstallatieisinmiddelsnegenmaandenin
bedrijfmeteencapaciteitvancirca800kubiekemeterperdag.Zelooptstabielenstoringsvrijonder
gunstigebednjfsvoerin^scondiries. Hetpermeaatvoldoetruimschootsaandedrinkwaternorm.Om
dedeugdelijkheidvanhetontwerptebevstyenenomtoteengoede bedrijfsvoering tekomen,^in^
aandeopstartvandepraktijkinstallatieeenproejonderzoekvan18maandenvooraf.
BijhetWaterproductiebedrijf Heelvan
WaterleidingMaatschappij Limburgwordtna
innameuit hetlateraalkanaalMaaswaternaar
hetwaterbekken DeLangeVlieter(23miljoen
kubiekemeter)getransporteerd. Naoeverfil-

Despoelwaterarwcrlan,g.

tratiewordtditwaterweeropgepompt.Het
oeverfiltraat ondergaatachtereenvolgenscascade-beluchting/ontgassing,snelfiltrarie,
actiefkoolfiltratie en UV-desinfectie.
Indecember2001 isbegonnenmetdeleve-

ringvantweemiljoen kubiekemeterdrinkwaterperjaar.Gefaseerd wordt toegewerkt
naardeuiteindelijkedrinkwaterproductie van
20miljoen kubiekemeter.
OpWPHwordt hetspoelwatervandesnelfilters envandeactiefkoolfilters met behulp
vanultrafiltratie behandeld.Hetpermeaatvan
despoelwaterverwerking wordt hierbijvooralsnogophetbekkengeloosd.Hetconcentraat
wordtverzameld ineenbezinkbuffer waarna
hetwordtbehandeld meteencontinu zandfilter.Hetfikraatwordt hiernageloosdophet
bekken,terwijl hetspoelwatervanhet continu
zandfilter wordtafgevoerd naarhetriool.Het
bezonkenslibuitdebezinkbuffer wordtperiodiekafgevoerd doorde Reststoffenunie.
Procesvoering
Sinds1 december2001 produceertWPH
gemiddeld800kubiekemeterspoelwaterper
dag.Bijvolledigeinbedrijfstelling kandit
oplopentotcirca4500kubiekemeterperdag.
Vanwegedevooralsnogbeperktespoelwaterproductiezijn slechtsdrievandevierstacks
gevuld metmembranen enzijn minder membranen perstackgeplaatst.
Naaraanleidingvanhetproefonderzoek is
hetontwerpvandemembraanfiltratie op
diversepunten aangepast.
Intabel 1 zijndebelangrijkste kengetallen
vandeinstallatie.
Hetisgoedgeluktdewaardenuithet
proefonderzoek (recovery,permeabiliteit)inde
fullscale-installatie tereproduceren.
Hetproefonderzoek, deadequatebegeleidingvanafname eningebruikname,endecontinuemonitoringenoptimalisatie indeeerste
bedrijfsvoeringsfase, hebbengeleidtoteenstoringsvrije enbetrouwbare bedrijfsvoering. Een
anderebelangrijke voorwaardevanoptimale
bedrijfsvoering iseenheldereen bedrijfszekere
besturingsinstallatie.

Reiniging
Demembranen wordengereinigd opvolume.Hierdoor isderecoveryonafhankelijk van
dewerkelijkeflux.Tevensishierdoordeconcentraatkwaliteit constant.
Demembranen wordenoptweemanieren
gereinigd:
- Airflush
Doormiddelvaneenterug-enlangsspoelingmetwatetincombinatiemeteenlangsspoelingmetluchtwordendemembranen
intensiefgereinigd,terwijl hierrelatiefweinig
concentraat bijwordtgeproduceerd;
chemische reiniging
Doormiddelvaneenzoutzuutdoseringin
combinatiemeteenperoxidedosering wordt
organischeenanorganischevervuilinglosge28
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parameter

eenheid

waarde
(praktijk)

waarde
(ontwerp)

poricgrootte
diameter capillair
lengtemodule
geïnstalleerd membraanoppervlak
aantal stacks inbedrijf
aantalelementen perstack
gemiddeldeflux(bruto)*
maximaleflux(bruto)
recovery
transmembraandruk(bij 10c i l / m : h e n 12°C)
permeabiliteitbij u°C

urn
mm
m
m2

0,030

0,030

5.2

5.2

3.0

3.0

*Dehuidigegemiddeldefluxislager
teaanbodaanspoelwater
Tabel 1:

1260

1680

3

4

Afbeelding 2geeft eenweergavevande
gemeten transmembraandruk enfluxgedurendeeendag.Tevensishierinweergegevende
genormaliseerde transmembraandruk.

16

l/m;h
l/nvh

100

50

%
kPa
l/m;h.bar

125

"5

91

90

20-25

150

400-500

•200

Devoedingsflux varieerttusseneenminimum enmaximum ingesteldewaarde,afhankelijk vanhetniveau indevuilspoelwaterkelder.DegenormaliseerdeTMPblijft echter

dande gemiddeldeontwerpflux vanwege hetnogbeperk-

Kwaliteit
Tabel2geeft eenindruk vandekwaliteitsparametersvanruwspoelwaterenpermeaat.
Hetblijktdathetpermeaat tuimschootsaan
dedrinkwaternorm (Waterleidingbesluk,
2001)voldoet.

Ktngctal|{nprakti|kinstallant.
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Verloofgenormaliseerderransnwmbraandruk^durtndtdr«maanden zesmaandennaopstart;.
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• werkelijkeTMP[kPa]
voedingsflux [l/m2h]
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• genormaliseerdeTMP[kPa]
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0
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Omeenhogerrendement uitWPHte
halen kanindetoekomstoverwogenworden
hetpermeaatintezettenalsdrinkwater.Dit
wordtbijdehuidigebeperktedrinkwaterproducrievanWPHnietgedaan.
Bijdehuidigedrinkwaterproductie van
Heelwordtcitca3,5kubiekemeterconcentraatperuurgeproduceerd.Nadat hierop
ijzersulfaat gedoseetdis,wordthetconcentraat naareenbezinktankgeleid.Hetoverloopwater hiervan wordt viaeen continufiltet
geloosdophetinnamebekken.

5

Afl>-1

(ofeenafname vandepermeabiliteit)geconstateetd.Ditgeeft aandaternietofnauwelijks
vervuilingvandemembranen optreedt.De
toegepasteteiniging,eencombinatie vanAirflushenchemischereiniging,blijkt toeteikend.

0300

0600

0900

12:00

1500

Verlooptransmembraandrukenfluxgedmendeeen dagdeelDegenormaliseerdefluxblijftconstant.

V

Spannenburg' : . Meerfundamenteel onderzoekisuitgevoerddoordeTUDelft' *.

Hettoegepastereinigtngspnncipeisont^kkeldenuitvoeriggetest inhet proefonder^ (zieverderopinditartikel].Tevensis
p r u i k gemaakt vanervaringen metdeAirf^h-installarievan pompstation

Afbeelding 1 geeft degenormaliseerde
transmembraandruk weergedurendedrie
maanden.Zoalsgezegdwordtetgedutende
driemaanden nietofnauwelijkseen toename
vandegenormaliseerde transmembraandruk

w<

*kt.Delosgeweektevervuilingwordtver°'gensdoormiddelvanAirflush uitgespoeld.

Rietjesbreuk
Naeenaantalmaanden bedrijfsvoering
vertoonde heteffluent vansuck4eenverhoogdetroebeling(circa5FTUi.p.v.••0,1 FTU),
hetgeen wijst opeenlekmembraan.Vandeze
stackzijndeeindkappen aande bovenzijde
vanelkelementverwijderd. Vervolgensisde
suck teruggespoeld metwaterenlucht.Het
elementmethetlekkemembraan isopdeze
maniergemakkelijk teherkennen.
Hetdefecteelement isvervolgensgedemonteerdenopgestuurd naardeleverancier.
Binneneenweekkonhetgerepareerdeelement wordenteruggeplaatst.Hetblijktdus
dat:
ondanksgarantiesvandeleverancier rietjesbreuk kanoptreden;
- eentroebelheidsmeting persuckeengoedemanier isomrietjesbreuk aantetonen;
hetdefecteelement vrijeenvoudigopte
sporen isbinnen eensuck(bijeenverticaleenparallelleopstellingvandemembranen1;
-

eendefectelementsnelkanwordenhersteld.
H » 0 » 10-1001
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Aandachtspunten bij ontwerp
Besturing
Ineersteinstantieisdedynamiekvanhet
procesonderschatbijdeopzetvandebesturing.Omeenhogerecoverytekunnenbereiken,dienteenpompsneleenbepaald setpoint
tekunnen halen.Tevensdientdecommunicatietussendeverschillende besturingsonderdelensnelteverlopen.Bijdeinbedrijfstellingen
indeeerstebedrijfsvoeringsfase isdebesturingssoftware enhardwarehieropaangepast.
LuchtenPVC
Zoalsaleerderaangegeven isdeAirflush
devoornaamstereinigingsmethode.Hetleidingwerkopdestackende membraanmoduleszijn uirgevoerd inPVC.Ondanksdiverse
softwarematige beveiligingen heeft ditgeleid
toteenimplosievanstack 1,toendezehardwarematiggetestwerdzonder membraanelementen.WellichrmoerdekeuzevanPVCinde
toekomst heroverwogenworden,ofmoeten
aanvullendehardwarematige beveiligingen
(overdrukventiel, breekplaat)worden ingepast.
Water-enluchtverdeling overeenstack
Inhetonrwerpisveelaandachtbesteed
aaneengoedewater-enluchtverdelingoverde
verschillendeelementenbinneneenstack.Tijdensdeeerstebedrijfsvoeringsfase bleekechtertijdens hetspoelenvaneenstackdatde
water-enluchtverdelingnietgelijkisoverde
elementen.Sommigeelementen binneneen
stackwordenintensievergespoelddanandere.
Aangeziendittotophedenniet heeft geleid
toteenversneldevervuilingvandemembranen,zijn vooralsnoggeenwijzigingen inhet
onrwerpvandestackdoorgevoerd.Dezeaan-

parameter
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ruw
spoelwater*

permeaat*

Waterleidingbcsluit
(2001)

temperatuur
troebeling
gesuspendeerde itof

pH
NH4
Fe
Mn
TOC
kg22°C
kg37°C

°C
FTE
mg/l
pH-eenheden
mg/l
mg/l
mg/l
mg/IC
kve/ml
kve/ml

12

12

S25

>»**

<0,1

<i

25O

<o,05

-

7,8

7,8

7,o<pH<9,5

0,10

<0,01

<0,2

100

<o,05

<0,2

2

<o,05

<o,05

8,0

1.2

-

>200

<100

<100***

>10

<10

-

*representatievt gemidde lden **groterdanmeetbereik
Tabel2:

investering (in euro's)

bij 800 m ' / d ( h u i d i g )
gebouw
membranen
installatieWTB
installatieET
automatisering
totaleinvestering
afschrijving+rente (perjaar)
afschrijving +rente (perm3)
Tabel3:

'"geometrischjaargemiddelde

Kwaliteitruwspoelwaterenpermeaat.

onderdeel

410.000

bij 4500 m J / d (ontwerp)

410.000

170.000

260.000

590.000

590.000

515.000

515.000

135.000

135.000

1.820.000

1.910.000

224.000

245.000

o,77

0,15

Investeringskostenvandeprakttjkinstallatte.

passingenwordenoverigenswelbijderealisatievaneenvergelijkbare installatie(pompstationNietapvanWaterbedrijfGroningen)

Implosie(IçgeJstack1als^evo!^vaneenaantalfoutenbijdehardwaretest.
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eenheid

geïmplementeerd.
Kosten
Dewerkelijk bestede investeringskosten

Deproejinstallatiesmetde modulevanStork.

PLATFORM

van deUF-installatie inclusiefgebouw, alsme-

nummer
proefperiode
parameter
opstelling
lengte capillairen
poriegrootte
diameter capillairen
membraanoppervlak
aantal capillairen
transmissiviteit*
recovery*

ï

oz/99-06/99
eenheid

I
10/99-04/00

4

3
05/00-08/00

09/00-01/01

Stork
Compact

Stork

Stork

Koch Romi-

Compact

con Targa

horizontaal

verticaal

Superflu
verticaal

1

1

1,22

|jm

3
0,030

0,030

0,010

n.b.

mm
m2

5.2

5.2

1.5

2,7

4,8

10

15

H,8

100

600

1900

870

l/m 2 h.bar

200

500

250

150

%

80

90-95

85

90-95

m

verticaal

*bij optimale bedrijfsvoering

Tabel4:

flux
TMP
recovery
hydraulische reiniging
Airflush
interval
duur
chemischereiniging*
interval
doseringHClresp.H 2 0 2
inweektijd
*Naastdezereinigingisviertot
nodig.
Tabel5;

A/b.

eenheid

waarde

l/m 2 h

100resp.150

bar

0,20 resp.0,30

%

89,8resp.93,0
geen

minuten
seconden

10
10

uur
ppm

400resp.400

seconden

300

acht maal perjaar een reinigi

weergegeven in tabel3.
Bijvol bedrijfvan WPH kost de spoelwaterverwerking dus nog0,15euro per kubieke
metet spoelwater aan afschrijving. Dit komt
neer op minder dan 0,01euro per kubieke
meter drinkwater.
Despoelwaterverwerkingsinstallatie van
WPH isnog tekort in bedrijf om de overige
jaarlijkse bedrijfsvoeringskosten (energie, chemicaliën, personeel) tekunnen bepalen. Welis
alduidelijk dat deze kosten slechts een fractie
zijn het bedrag van afschrijving en rente van
hetgebouw en de installatie.

Proefonderzoek

Overzichtvanherproe/pnyramma.

parameter

dedede afschrijving en rente hiervan zijn

8

ng met 250ppm actiefchloor

Bedrijfsvoering langeiuunest.

Verloopvandegenormaliseerderransmembraandrukbij hetverladenvandevoedimjs/luxnaar100l/m2h.

In het proefonderzoek heefr minimalisatie
van het chemicaliè'nverbruik in samenhang
met demembraankeuze en optimalisatie van
de flux en de recovery voorop gestaan.
Tabel 4geeft een overzicht van de onderzochte membtanen en een samenvatting van
de tesultaten.
Bijelkeopstelling ismet behulp van een
aantal verschillende instellingen (variatie in
flux, reinigingsinterval, type reiniging) een
optimale instelling bepaald waarbij de vervuiling van het membraan wordt beheerst, terwijl eenzo hoog mogelijke recovery wordt
behaald.
Nadat deze instelling bepaald is,volgt een
langeduurtest waarbij het verloop vande TMP
bij degekozen instellinggedurende langere
tijd kan worden gevolgd.
Alslaatste isper membraan een proef mer
hogere flux uitgevoerd. Hierbij ishet belangrijk dat deze tijdelijk hogere belasting niet tot
een onbeheersbare en irreversibele vervuilingstoename leidt.
Uit tabel 4blijkt dat met de verticale
opstelling debeste resultaten zijn gehaald, en

A/b.4;

Verloopvandeaenormaliseerderransmembraandruk zonderenmetluchtspoelin^.

H 2 o « 10-200:
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datmetcapillairenmeteengroterediameter
eeneffectievere luchtspoelingmogelijk is.Dit
wordtonderschreven doordeTUDelff).
Nacircaviermaandenonderzoek,ismet
hetStorkCompactmoduleindeverticale
opstellingeenlangeduurproefvanongeveer
driemaanden uitgevoerd.Tabel5vatde
belangrijkste bedrijfsvoeringsparameters van
deverticaleopstellingmetdit membraan
samen.Debedrijfsvoering vandepraktijkinstallatieisdirectgebaseerdopdezeinstellingen.
Hetblijkt bijdeintabel5beschreven
bedrijfsvoering goedmogelijk devervuilingte
beheersen.Bijhettijdelijk opvoerenvanhet
flux tot 150l/m2hneemtdevervuilingweltoe,
maarnadateenmaalterugisgeschakeld naar
eenfluxvan 100l/m2hneemtdevervuiling
snelaf(zieookafbeelding3).
Alslaatstegeeft afbeelding 4hetverloop
vandegenormaliseerde transmembraandruk
weermetenzonderAirflush.Hetblijkt dat
Airflush, mitstoegepastbijdejuistewater-en
luchtsnelheden,eenuitersteffectieve reiniging
is.
Bewezen techniek
Doormiddelvanproefonderzoek enpraktijkervaringen isaangetoond dat ultrafiltratie
metAirflush eenrobuusteen bedrijfszekere
optieisvoordeverwerkingvanspoelwatervan
snelfilters.DoorWML,WLZenDHVWateris
Airflush vanuitconceptvorm uitontwikkeld
toteensuccesvolleenbewezentechniek *{

**V><AÇ-.

Mosselenenal^enals
poortwachters
DRS. C. DE H O O G H - C A R P E N T I E R , KIWA WATER RESEARCH
IR. P. VAN D I E P E N B E E K , W A T E R L E I D I N G MAATSCHAPPIJ LIMBURG
P. ENGELS, W A T E R L E I D I N G MAATSCHAPPIJ LIMBURG
D R . I R . T. N O I J , KIWA WATER RESEARCH

Sindsbeginditjaar wordtvanuit hetLateraalkanaal oppervlaktewater inhetbekkenDeLan^e
Vlieteringenomenvoordeproductievandrinkwater.Dekwaliteitsbewaking vanhetintenemen
watervindtplaatsmeteencombinatievaneenbiologischearlywarningsysteem(BEWS)eneen
jysisch-chemischmeetprogramma.Hetjysisch-chemtsch meetprogrammabestaatuitsensormerin,genvoortemperatuur,zuurgraad,zuursto/ troebelheidenelekmsch(geleidin(g5vermo,gen,aangevuld
metweekmonstersvoordiuron,atxazineenzwevendstof. HetBEWS bestaatuiteenmosselmonitor
eneenahjentoximeter,waarmeedewaterkwaliteiton-linewordtbewaakt.DaarnaaststeuntWML
opdemeldingenvanAqualarm(RIZA)omvroegtijdig teworden^eïn/ormeerdoverwaterkwaliteitsverslechterin/jen indeMaas.
Waterleidingbedrijven dieoppervlaktewateralsbronvoor drinkwaterproductie
gebruiken,zijnkwetsbaarvoorplotseling
optredendeverontreinigingendiehetzuiveringsproceskunnenverstorenofdezuivering
ongemoeidkunnenpasseren.Dezeverontreinigingenkunnenhetgevolgzijnvanbekende
effluenten vanindustriëleofagrarischeaard,
ongebruikelijke (eenmalige)lozingendooracti-
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Demosselmonitor.

viteiten inenomhetwater,riooloverstortenof
moedwillige(illegale)lozingenvanindividuele
overtredersofzelfsdoelgerichtesabotageacties.Hoeweldeoverheid tracht hetaantal
lozingen(alofnietzobedoeld)tebeperken,
blijft hetrisiconogaltijdbestaan.Vooreen
oppervlaktewaterbedrijfishetdaaromvan
belanggoedopdehoogtetezijnvandekwaliteitvandegrondstof Hoeweldekansopeen

