Onderdruk membraanfiltratie van oppervlaktewater

Inleiding
In Nederland is grondwater, met een
aandeel van tweederde in de totale productie, de belangrijkste bron voor drinkwater.
Ter bestrijding van verdroging zien waterleidingbedrijven zich echter in toenemende
mate genoodzaakt gebruik te maken van
oppervlaktewater. Door een aantal
bedrijven wordt hierbij in proefopstellingen
de toepassing van microfiltratie en ultrafiltratie onderzocht. Een recente ontwikkeling op dit gebied is onderdrukmembraanfiltratie.
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Samenvatting
In het kader van een afstudeerproject aan de TU Delft is in de zomer van 1996 op
de locatie DIZON te Someren een onderzoek verricht met onderdruk membranen.
Het onderzoek op semi-technische schaal richtte zich op de zuivering van oppervlaktewater (Zuid-Willemsvaart). Gedurende 14 weken zijn diverse bedrijfsparameters gevarieerd, waarbij veelbelovende resultaten werden verkregen, voor
zowel de bedrijfsvoering als de zuivering. Onderdruk-membraanfiltratie is nu qua
kosten vergelijkbaar met overdruk-membraanfiltratie, maar bij dalende membraanprijzen zou deze optie attractiever worden. Onderdruk-membraanfiltratie lijkt dan
ook een uitdaging te zijn voor de toekomst, zeker als het mogelijk wordt de
membranen direct in het oppervlaktewater te plaatsen en daarmee de noodzaak van
concentraatverwijdering vervalt.

filtratie van oppervlaktewater, waarbij
gebruik werd gemaakt van ultrafiltratiemembranen van het type ZeeWeed-150
van de firma Zenon Environmental (afb.1).
Deze, oorspronkelijk voor de afvalwaterzuivering ontwikkelde, membranen werken
met onderdruk en liggen met een poriegrootte van 0,2 [xm in het overgangsgebied
van microfiltratie en ultrafiltratie.

- periodiek worden de membranen
gereinigd met chemicaliën.
Proefinstallatie
In de proefinstallatie (afb. 3) zijn twee
membraanmodules, met een gezamenlijke
capaciteit van 1-2 m 3 /h, geplaatst in een
nauwsluitende ruwwatertank. Deze werd
continu doorstroomd door voedingswater
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Op de locatie van DIZON (Diepinfiltratie
Zuidoost Nederland) in Someren is in
1996 gedurende 14 weken een proefinstallatie bedreven voor onderdruk-membraan-
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Afb. 1-Eenset membranen bestaande uit12 modules.

Afb.3 - Proefinstallatie.

Principe onderdrukmembranen
De membranen worden van buiten naar
binnen doorstroomd, doordat aan de
binnenzijde van de membranen een onderdruk wordt gecreëerd. Deze onderdruk is
gelimiteerd; in de praktijk op circa 60 kPa.
Door het ouTSiDE/iN-principe wordt de
vervuiling niet zoals bij overdruk membranen aan de binnenzijde afgezet maar
blijft deze aan de buitenzijde.
In de praktijk worden de membranen
verticaal in een tank geplaatst die doorstroomd wordt met voedingswater (afb. 2).
De membranen kunnen op drie manieren
gereinigd worden:
- de afzettingen worden mechanisch
verwijderd door het in beweging houden
van de flexibele membranen met behulp
van een bellenscherm;
- met regelmatige tussenpozen worden de
membranen teruggespoeld: de stroomrichting wordt omgekeerd waarbij de
membranen iets uitzetten en het vuil wordt
uitgespoeld;
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mee in een aanzienlijke besparing op de
energiekosten.
Resultaten kwaliteiteffluent
Gedurende de loop van het onderzoek
varieerde de kwaliteit van het productwater
nauwelijks. IJzer, mangaan en troebelheid
waren in het product niet meer meetbaar
(tabel I).
De verwijdering van bacteriën liet vooral in
de eerste periode van het onderzoek te
wensen over. Het vermoeden bestaat dat
de relatief lange verblijftijd van het
productwater in de (open) permeaattank de
oorzaak hiervan was. Vanuit deze tank
werden de membranen teruggespoeld.
Nadat over is gegaan op terugspoelen met
ter plaatse beschikbaar drinkwater is de
kwaliteit aanzienlijk verbeterd. De in
tabel I opgenomen waarden zijn resultaten
uit het begin van deze periode.

Transmembraandruk

Koekfiltraticmodel
Er bleek een goede mate van overeenkomst te bestaan tussen een koekfiltratiemodel en in de praktijk optredende vervuiling (afb. 5). Het koekfiltratiemodel is
gebaseerd op twee soorten weerstanden:
- door brugvorming en afzettingen van
deeltjes in de poriën van een membraan
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Aß. 4 - Toename weerstand door vervuiling.

uit de Zuid-Willemsvaart. Onderin de tank
vond luchttoevoer plaats voor menging en
energietoevoer.
Resultaten
Tijdens het onderzoek zijn de recovery, de
flux en het luchttoevoerdebiet gevarieerd.
Ook werd de kwaliteit van het effluent
geanalyseerd.
Resultaten bedrijfsvoering
In de loop van het onderzoek is de installatie steeds zwaarder belast. Een geleidelijke verhoging van de recovery van 25%
naar 85% resulteerde in een weerstandstoename met slechts 20%, waaruit blijkt
dat deze membranen met succes ingezet
zouden kunnen worden in een conventionele zuiveringsstraat, mogelijk zelfs met
een nog hogere recovery.
Uit afbeelding 4 blijkt dat een stabiele
bedrijfsvoering mogelijk is, en dat de
transmembraandruk nauwelijks beïnvloed
wordt door het continu variërende troebelheid van het ruwe water (zaagtand onderin
afb. 4).
Bij geleidelijke verhoging van de flux van
36 naar 72 l/(m 2 -h) nam de weerstand toe,
zowel direct, door de fluxverhoging, als
indirect door vervuiling van de membranen. De in de loop van de tijd opgebouwde vervuiling kon door een relatief
eenvoudige chemische reiniging met
NaOCl worden verwijderd. Deze reiniging
is tegen het einde van het onderzoek één
maal uitgevoerd. Na de reiniging bleek de
opgebouwde vervuiling bijna geheel te zijn
verwijderd.
Een verlaging van het luchttoevoerdebiet

met 75%,naar 2,25 m 3 /h per membraanmodule, had een weerstandstoename met
niet meer dan 10% tot gevolg. Het reduceren van het luchtdebiet resulteert daarTABEL I - Kwaliteit productwater.
Parameter

Troebelheid
Ammonium
IJzer
Mangaan
MFI
UV-extinct.
AOC
Coligroep
Therm.bact.
Kolon. 22°C

FTE
mg/l NH4*
mg/l Fe
mg/l Mn
s/l2
m~
u.g/1 Ac-C eq
/300 ml
/300 ml
/ml

Influent

Conventionele
zuivering

Effluent
membraanfiltratie

4,0
0,10
0,10
0,02

<0,05
<0,05
<0,03
<0,01
3,1
i,6
20
7
7
44

<0,05
0,12
<0,03
<0,01
0,13
8,1
11
36
0
50

-

400
282
1800

Aß. 5 - Simulatie vervuiling toename met koekfiltratie.
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ontstaat een weerstand die aangeduid
wordt met verstoppingsfiltratieweerstand;
- de in het water gesuspendeerde deeltjes
die worden tegengehouden door het
membraan, vormen op dit membraan een
koek die de filtratie verregaande zal
beïnvloeden: de koekfiltratieweerstand.

Aß. 6- Opbouw
exploitatiekosten.

Membraanvervanging

Kwaliteitsbewaking

De verstoppingsweerstand kan worden
weergegeven met:

H= ( l + / V v t ) - H 0
waarbij:
H = weerstand over het membraan [kPa]
H 0 = weerstand over een schoon
membraan [kPa]
v0 = constante capaciteit per oppervlakteeenheid [m 3 /(m 2 -h)]
t = tijd [h]
(ßb = verstoppingsweerstandconstante
De koekfiltratieweerstand kan worden
weergegeven met de vergelijking:
II
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waarbij:
/?a = koekfiltratieconstante
In de praktijk zalaan het begin voornamelijk verstoppingsfiltratie optreden en
vervolgens een combinatie van verstopping
en koekfiltratie. De gecombineerde weerstand H wordt dan:
H

l+/?h
',(1 - /?a • V0 • t)2

H',

De beginvoorwaarden (H 0 en H' 0 ) zijn
bepaald met behulp van een proef met
leidingwater, waardoor alleen nogde
constanten ß.x en ßb moesten worden
bepaald.
Vergelijking onderdruk-MF met
conventionele voorzuivering
Doordat de proefinstallatie simultaan liep
met de conventionele installatie op DIZON
(microzeving, vlokvorming/-verwijdering,
snelfiltratie), kan de productkwaliteit van
beide systemen goed vergeleken worden.
In tabel I is dit voor een aantal parameters
weergegeven. In het algemeen zijn de
uitkomsten globaal vergelijkbaar, op een
paar parameters na.
De Membraanfiltratie-index (MFI) na
membraanfiltratie is aanzienlijk lager dan
de MFI na de conventionele zuivering.
Ammonium wordt door membraanfiltratie
niet verwijderd, na de conventionele voorzuivering is de UV-extinctie lager.
Opvallend is dat het AOC-gehalte van het
effluent bij membraanfiltratie lager isdan
bij snelfiltratie.

Vergelijking onderdruk- met overdrukmembraanfiltratie
Gezien de resultaten magworden verondersteld dat onderdruk-membraanfiltratie een
zelfde kwaliteit productwater levert als
overdrukmembranen. Wat betreft de
bedrijfsvoering zijn beide typen membraanfiltratie min of meer gelijkwaardig.
Indien de kosten tussen membraanfiltratie
gebaseerd op onderdruk en overdruk met
elkaar worden vergeleken, dan vallen een
aantal verschillen in kosten op:
1. Electrotechniek: door de grote aantallen
afsluiters bij onderdruk-membraanfiltratieinstallaties zijn hier de kosten hoger.
2. Civieletechniek: de kosten zijn bij overdruk-MF-installaties hoger doordat bij een
gelijk membraanopppervlak een groter
aantal modules nodig is,die bovendien
meer ruimte innemen.
3. Energie: ondanks dat bij onderdrukmembraanfiltratie in eerste instantie alleen
energie benodigd is voor het onttrekken
van productwater, zijn hier de energiekosten toch vergelijkbaar of hoger doordat
meer energie benodigd is voor de luchttoevoer.
In totaal wegen deze kosten tegen elkaar
op en blijken de exploitatiekosten van
beide systemen, bij gelijke bedrijfsvoering,
circa f 0,55 per m 3 te bedragen.
Deze kosten blijken voor een groot deel
afhankelijk te zijn van de kostprijs van de
membranen (afb.6).
De algemene verwachting van membraanleveranciers is dat de prijs van membranen
in de toekomst (aanzienlijk) zal gaan dalen.
Toepassing in oppervlaktewater
De (theoretische) mogelijkheid bestaat
om onderdrukmembranen direct in oppervlaktewater (kanaal/rivier) te plaatsen.
Via de membranen wordt dan schoon
water aan de stroom onttrokken zodat
er geen sprake is van 'lozing' van concentraat. Deze optie is ook energetisch
aantrekkelijk.

Conclusie
Onderdruk-membraanfiltratie iseen
techniek waarnaar op dit moment volop
onderzoek wordt gedaan. De voorlopige
resultaten geven aan dat deze techniek
uitstekend geschikt is als voorzuivering
bij de bereiding van drinkwater of rechtstreekse toepassing voor bijvoorbeeld
industriewater. Verder doet de techniek
kwalitatief niet onder voor conventionele
voorzuivering of overdruk-membraanfiltratie.
De exploitatiekosten van membraaninstallaties gebaseerd op onderdruk en
overdruk lijken nauwelijks te verschillen.
Het valt op dat de membranen het grootste
gedeelte van de kosten vertegenwoordigen,
waardoor de membraanprijs maatgevend
wordt. Als plaatsing van onderdrukmembranen rechtreeks in een kanaal of
rivier toelaatbaar wordt geacht lijkt diteen
aantrekkelijke optie.
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