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minimaal vereiste langsstroming wordt veelal
gedefinieerd in de vorm van vuistregels. De
eisen voor het hydraulisch ontwerp ten
aanzien van langsstroming worden gelijkgesteld voor zowel zeewater-ontzouting als
nanofiltratie/hypetfiltratie van zoet oppervlakte- of grondwater.

WMOgaatnieuwconcept
voornanofiltratietoepassen
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Waterleiding Maatschappij Overijssel hec/t ajgelopen voorjaar een nieuw hydraulisch ontwerp voor
nanojïltratiegetest. Het nieuweontwerpgaat uit van minderachter elkaargeschakelde membraanelementen, waardoorenergieverliezen doorstromingsweerstand wordengeminimaliseerd. Hierdoor
kan rot 20procent op liet membraanoppervlak worden bespaard. De testszijn voorWMO aanleiding
om. alseerste inNederland, het nieuweontwerp toetegaan passen. Het hydraulischgeoptimaliseerde
ontwerp isontwikkeld doorNuon Water Friesland (Waterleiding Friesland], Waterleidingmaatschappij Oost-Brabant en DHV.
Waterleiding Maatschappij Overijssel gaat
op verschillende locaties nanofiltratie toepassen op anaëroob en ijzerhoudend grondwater.
Met de nanofiltratie worden zowel kleur als
hardheid verlaagd, naast andere ionen als ijzer
en mangaan.
WMO wilde het door Waterleiding Friesland, Watetleidingmaatschappij Oost-Brabant
en DHVontwikkelde hydraulisch gepatenteerde ontwerpïi'5) testen vanwege de kostenbesparingen die dit ontwerp oplevert. Het
proefonderzoek isuitgevoerd door medewerkers van dedrie genoemde bedrijven én
Demitec en Kiwa.Deproefinstallatie (afbeelding 1)isgeleverd door Demitec membraanfiltratie.

membraanelementen vereist welke niet mag
worden overschreden. Bijoverschrijding geven
de projectie programma's een foutmelding. De

Afb. 1

Met de conventionele membraanconfiguraties, waarbij zesofzeven elementen in serie
in drukvaten worden geplaatst, bedraagt het
hydraulisch verlies alsnel 20tot 30procent
van de voedingsdruk1)'2!--»!bij nanofiltratie of
lagedruk-hyperfiltratie. Door nu uit te gaan
van een configuratie met drie elementen in
serie in drukvaten geplaatst, kan circa 15tot20
procent worden bespaard op membraanoppervlak.Alsechter projectieberekeningen worden
gemaakt van dezeconfiguratie, wordt met de
huidige programma's de foutmelding 'langsstroom-snelheid te laag'gegeven.
Waterleiding Maatschappij Overijssel
bleek bereid om het door WLF/WOB/DHV
voorgestelde ontwerp met drie elementen in
serie in drukvaten uitgebreid te testen met
het oogop de potentiële besparingen. Bovendien bestond, op basis van reeds verrichte
onderzoeken1)'2!''!en op basis van besprekingen met diverse deskundigen, waaronder
membraanleveranciers, de indruk dat bij
nanofiltratie een hogere ß-factor kon worden
toegestaan als bij bijvoorbeeld zeewater-

Proefinstallatie nanofiltratie pompstation Bocrhaar.

Debelangrijkste onderzoeksvraag was:
leidt het hydraulisch geoptimaliseerde
ontwerp tot (meer]scaling offouling op de
membraan elementen?
Deachtergrond van deze vraag moet
worden gezocht in de langsstroming. Een
bepaalde mate van langsstroming is noodzakelijk om deconcentratie polarisatie aan het
membraanoppervlak te beperken. Bijeen te
hogeconcenttatic polarisatie kan scaling van
het membraanoppervlak plaatsvinden doordat
oplosbaarheidsproducten van zouten (teveel)
worden overschreden.
In de huidige beschikbare projectieprogramma's van membraanleveranciers wordt
een minimale langsstroming in de
H20
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ontzouting. Denieuwe configuratie mocht
daarbij natuurlijk geen aanleiding geven tot
ernstige scaling en fouling van de membranen.
Proefonderzoek
Met het proefonderzoek wilde WMO
onderzoeken ofeen configuratie met drie
elementen in seriegeen ernstige problemen
met scaling en fouling van de membranen zou
opleveren.
Gedurende acht weken zijn tests uitgevoerd met een installatie met de in tabel i
aangegeven kenmerken en procesparameters.
Deproefinstallatie isgevoed met anaëroob
grondwater.
Deproefinstallatie was uitgerust met drie
PVCdrukvaten (doorsnede 160mm, drie meter
lengte) waarin de4inch membranen zijn
geplaatst volgens het gepatenteerde
ontwerp3).5).Deaansluiting van voeding,
permeaat en concentraat zijn hierbij aan een
zijde gesitueerd (zieafbeelding 2t/m 4). Het
concentraat stroom vanafhet uiteinde van de
drukvaten tussen demembraanelementen en
het drukvat terug naar de aansluiting van de
concentraat afvoer. Bij toepassing op praktijkschaal worden drukvaten voor zes elementen
toegepast, waarbij aan beidezijden van het
drukvat aansluitingen voor voeding, product
en concentraat zijn gesitueerd. Hiermee kan
het hydraulische concept van drie elementen
in serie worden toegepast, zonder de aanschaf
van een fors aantal extra drukvaten.

Resultaten
De proefinstallatie is,behoudens één
storing opdag20,
gedurende acht weken
continu in bedrijf
geweest. In de periode
van dag 30 tot 35 is
bovendien de antiscalant dosering circa
50procent lager
geweest dan bedoeld.
Elkewerkdag zijn
handmatig metingen
uitgevoerd en wekelijks zijn monsters
genomen en geanalyseerd op de relevante
parameters.

Installatie:
- membraan elementen
in serie
- staging
- totaal aantal membranen
- gebruikte elementen
- metingen
Procesparameters:
- dosering
- voedingsdruk
- voedingsdebiet
- recovery
- gemiddelde flux
- drukverschil voedingsspacers stage1
- drukverschil voedingsspacers stage2
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Bedrijfsvoering
Defluxwas
gemiddeld circa
23,8l/(m2.h) gedurende
het gehele onderzoek.
Indetweedestage isde
fluxhogergeweest dan
indeeerste(zie afbeelding 5).Dit werd
veroorzaakt door de
staging 2:1.De installatie werdgeregeld op
eenvaste flux en de
recoveryisgedurende
hetgehele onderzoek
circa81 procent
geweest.

Tabel1 Kenmerkenproefinstallatie enprocesparametersproefonderzoek uanojiltratie
Boerhaar.
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Schematische voorstellingvandein deprocjmstallaticgcbruiktc drukvaten.

Aß. 3

PVC-dnikvatcn metconcentraatajvoer tussendrukvatenmembraanelemcnten.

Ajb. 4

Aansluitingenvoeding,permeaatenconcentraataanéénzijdevandedrukvaten.

Proefonderzoek

Opmerkingen

3

huidige praktijk: zes tot zeven
elementen in serie

2:1

9
TS-80(4inch)
handmatig

permatreat 191
8,4 bar
2,1 mVh
81%
circa 23,8l/(m2.h)
circa 0,33 bar

Er isgeen zuur gedoseerd.

circa 0,30 bar

huidige praktijk: circa 1bar

huidige praktijk: circa 20l/(m2.h)bij 8,4bar
huidige praktijk: circa 1bar

Het verloop van de voedingsdruk en de
genormaliseerde drukval over de voedingsspacers van stage 1en 2isweergegeven in
afbeelding 6.Er isgeen veronttustendc stijging in de voedingsdruk waargenomen. Ook
degenormaliseerde drukverschillen over de
beidestages zijn gedurende het gehele onderzoek constant gebleven. Uit dezegegevens kan
derhalve geen vervuiling van de voedingsspacers van de membranen worden aangetoond.
DeMassa Transport Coëfficiënt (MTC)
geeft een indruk van het massa-transport door
het membraan.AlsdeMTCeen daling
vertoont, betekent dit een daling van de doorlatendheid van het membraan, hetgeen
vetootzaakt kan zijn door scaling of fouling
van het membraanoppervlak. DegenormaliseerdeMTCover beide stages is weergegeven
in afbeelding 7. Uit de afbeelding blijkt dat de
MTCgedurende degehele proefperiode
constant isgebleven. Het verloop van de MTC
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isdermate constant dat scaling niet lijkt te
zijn opgetreden.
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Op dag 20iseen eenmalige daling van de
MTCzichtbaar. Waarschijnlijk isdeze daling
veroorzaakt door het onvoldoende doorspoelen van de membranen bij de storing op dag
20.Alshet concentraat niet wordt uitgespoeld
kan er scaling ontstaan omdat de gedoseerde
anti-scalant een wetkingsduur van slechts
30minuten heeft.

Tijd (dagen)
Flux stage 1B Rux stage2 a Gemiddeldeflux

A

Ajb.5

FluxverloopnanofîltroticproefinstallatieBoerhaar.
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Uit tabel 2blijkt dat de tweewaardige
ionen voor circa98procent door het
membraan worden tegengehouden.
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Tijd(dagen)
AVoedingsdruk stage2 «Concentraat daik stage2 «Voedingsdruk stage1
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—
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Autopsie membranen
Na afloop van het proefonderzoek is het
laatste membtaan element van stage 2uitgebreid door TNO geanalyseerd met behulp van
Scanning Electron Microscopy. Bij het openmaken (autopsie) van het membraanelement
was een lichte, bruin-grijze aanslag zichtbaar.
Bij nadere analyse bleek het tegaan om neetslag met de elementen calcium, ijzer en fosfor.
Een neerslag met batium isniet aangettoffen.

Verloopvoedirujsdruk engenormaliseerdedrukvalstagei eni by nanojiltratie opdeproefinstallatie Boerhaar.
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In tabel 2 zijn degemiddelde waarden van
de belangrijkste kwaliteitsparameteis weergegeven voor de voeding, het ptoduct en het
concentraat. Het grondwater van pompstation
Boerhaar bevat ook barium en sulfaat. Eén van
de belangrijkste zorgen was derhalve dat in de
proefinstallatie scaling met batiumsulfaat zou
optreden. Dezevorm van scaling iszeer moeilijk te verwijderen. Een ijzergehalte van
4,3mg/l isgeen probleem zolang de gehele
installatie goed anaëtoob kan wotden opgestart en bedteven.

43

Weliser een lichtescaling opgetreden van
ijzer, calcium en fosfaat. Dezescaling kan zijn
veroorzaakt tijdens de normale bedrijfsvoering, tijdens de storing van de installatie op
dag 20en tijdens deopstart van de installatie.

Tijd (dagen)
A

MTCstage 1a MTCstage2

A/b.7

VerloopMassaTransportCoefficient staae i en2bij nanqfiItratic opproefinstallatie Boerhaar

Tabel2

Kwaliteitvoeding,productenconcentraatin bet procjonderzoek oppompstation Boerhaar.

eenheid

voeding
product
concentraat

pH

EGV

waterstof
carbonaat

calcium

sulfaat

barium

ijzer

-

mS/m

mg/l

mg/l

mg/l

Mg/l

mg/l

7,2

64

330

130

70

1*5

4,3

6,1

5

25

<2,5

<2.5

0,08

240

1600

620

350

4
750

92%

92%

7,6

20

Tijdens de storing op dag 20isde installatie niet voldoende doorgespoeld voor het uit
bedrijf nemen. Hierdoor kan scaling met Ca
worden verklaard:
tijdens het proefonderzoek is alleen
anti-scalant gedoseetd (geen zuur).
mangaan
kleur
Deze anti-scalant
heeft echter een
werkingsduur van
mg
mg/l
circa 30minuten. De
Pt/l
opstart van de installatie isdeeetste maal
0,28
19
mislukt wegens tech2
< 0,005
nische problemen.
56
1,2
Hierdoor zijn de
membranen, na in
H2.0 f) 22-1999
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contact tezijngeweestmetijzerhoudcnd en
anaëroobgrondwater,enkeledagen buitende
installatie inopslaggeweest.Ditzoueen
aannemelijke verklaringkunnen zijn voorde
opgetredenscalingmet ijzer.
Conclusie
Hetproefonderzoek geeft aandat het
nieuwehydraulischeconceptwerkt.Eris
tijdens debedrijfsvoering geen significante
toenamevandevoedingsdruk waargenomen
enookhetverloopvandeMTCendegenormaliseerdedrukvaloverdestagesgafgeen
aanleiding totzorg.Deindeautopsiegevondenscalingisnaarverwachtinggoedte
verwijderen meteenchemische reiniging,
bovendienzijn eraanwijzingen datdeze
scalingisveroorzaaktdoor buitengewone
omstandigheden.C

Fentonprocesvooromzetting
vanbestrijdingsmiddelenin
grondwaterveelbelovend
G. I J P E L A A R , K I W A O N D E R Z O E K E N A D V I E S
E. B E E R E N D O N K , K I W A O N D E R Z O E K E N A D V I E S
R. H O P M A N , K I W A O N D E R Z O E K E N A D V I E S
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Onderzoek naar toepassing van herFentonprocesvoorbehandeling vananaëroobgrondwater heeft
aangetoonddat bestrijdingsmiddelen effectiej omgezet kunnenwordenzondervormingvan
bromaat. Deopbrengstvan hetoxidatieproces issterkgerelateetd aandezuurgraad vanhetwater:
een lagerezuurgraadgecjt eenhoogrendement. Hetproceskun toegepast worden voorde directe
omzetting vanbestrijdingsmiddelen, maarookah preoxidatiestapwaarbij hetrestant aan
bestrijdingsmiddelen via(biologisch actieve koolfiltratie verwijderd wordt. Het Fentonproceskan
vrijgemakkelijk in bestaandezuiveringsinstallaties ingepast worden.Deproceskosten perkubieke
meterwaterzijn laag:0.3etpermgi tedoseren waterstofperoxide.

B.van Eiferen, L.Wessels,W.van der Meer, W.van Paassen en G.Vos.Innovative design ofnana- and ultrafiltration plants, a newapproach in membrane system design.
Voordrachtgehouden tijdens deMembrane Technology
Conference van deAmerican Waterworks Association,
maarr 1999 in Long Beach, California.

Dewaterleidingbedrijven inNederland
wordensinds beginjaren tachtig geconfronteerdmetdeaanwezigheid van bestrijdingsmiddelen inruwwater.Aangeziendeconcentratiesindemeestegevallen laagzijn -lager
dandenormvan0,1 ug/I-wordenveelal
acneve-koolfilters ingezet,waardoorde
bestrijdingsmiddelen adsorptief verwijderd
worden.Aanwezigheid inwatervan natuurlijk
organisch materiaal kanechterdeadsorptieve
verwijdering vanbestrijdingsmiddelen verstorenalsgevolgvanpreferente adsorptieen
blokkeringvandemicroporiënvandeactieve
kool(Hopman era/.,1996).Eenmogelijk
gevolgiseenrelatiefsnelledoorbraakvaneen
aantal bestrijdingsmiddelen endaarmee
gepaardgaandehogekosten van vroegtijdige
vervangingenreactivatievandekool. Een
oxidatiestapvoorafgaand aan koolfiltratie
heeft hetvoordeeldat bestrijdingsmiddelen
geheelofgedeeltelijk omgezetwordenvoordat
hetwaterdekoolfilters bereikt.De koolfilters
wordenhierdoor minder belastende looptijd
vandeactievekoolverlengd.Bovendienkan
eenpreoxidatiestap leidentot biologisch
actievekoolfiltratie waardoornatuurlijk organischmateriaalenongewenste verontreinigingen tevensbiologischomgezet worden.
Huidige aanpak
Oxidatieveomzetting van bestrijdings-
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middelen werdondermeer succesvol uitgevoerddoortoepassingvanozonisatieende
combinatievanozonmet waterstofperoxide
(Meijers eral., 1995). Ditleidtechter tevenstot
vormingvanoxidatienevenproducten, zoals
ondermeer bromaatdooroxidatievanbromide.Beginjaren negentigwerd aangetoond
datbromaateenverdachtcarcinogenewerking
heeft (Kurokawaera/., 1990).Alsgevolghiervanwordenalternatieve oxidatieprocessen
bestudeerd. Hethuidigeoxidatieonderzoek
voordewaterleidingbedrijven richtzichopde
ontwikkelingvaneffectieve processenvoorde
omzetting vanbestrijdingsmiddelen waarbij
geenbromaatgevormd wordt,danwei tot
onderdevoorgestelde normvan 1,0ug/1. De
opzetvanditonderzoek istotstand gekomen
inoverlegmetoxidatiedeskundigen inde
bedrijfstak.
Alternatieve oxidatieprocessen
Opbasisvanliteratuuronderzoek overde
omzettingvanbestrijdingsmiddelen èn
beperktevormingvanbromaat blekendrie
processentotgoederesultaten teleiden:ultraviolettestralinggecombineerd met waterstofperoxideenultraviolettestralinggecombineerd mettitaandioxide voordebehandeling
vanoppervlaktewater entweewaardig ijzer
gecombineerd metwaterstofperoxide voor
grondwater (IJpelaar etal., 1997). Decombina-

