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Ultrafiltratie alshoofcldesinfèctie-barrière
Inzuiveringsstation Ouddorpwordtdnnkwatergeproduceerd uitwateruithetHaringvliet. Dat
waterwordteerstvoorgezuiverd,vervolgensdoordeduinengeletd endaarna nogccnsgczuiverd. De
huidigenazuivering dateertuitdejarendertigenmoetvervangenworden.Debouwopdebestaande
locatieindeduinen bijOuddorp begintoverenkelemaanden.Hetuniekevandenieuwezuiveringis
dat ultrafiltratiegebruikt wordtalseenhoo/ddesinfectie-barrière.Hetisdeeerstekeerdatin
Nederland ultrafiltratie indezevormtoegepastwordt.
Inverband metdebeperkteen ondiepe
duinpassage ishetwaterinOuddorp niet
altijd bacteriologisch betrouwbaar. Naar
aanleidingvanonderzoek iservoorgekozen
denieuwenazuiveringuittevoerenmeteen
hoofddesinfectie. Daarbij iseen afweging
geweest tussen ozonbehandeling, langzame
zandfikratie enultrafiltratie. Tijdenseen
pilot-onderzoekisvastgesteld datultrafiltratie eenafdoende microbiëlebarrière
oplevert.Naast voordelen alsweinigruimtebeslageneengemakkelijke piekopvangis
ultrafiltratie economisch even interessant
alslangzame zandfiltratie.
Denieuwe nazuiveringzalbestaanuit
eenbeluchting,enkellaagssnelfiltratieen
actiefkoolbehandeling conform hethuidige
zuiveringsproces.Alshoofddesinfectie viel
ozonvrij snelafvanwegedehogekansop
vormingvan bromaat.Hetvoordeelvande
andere filtratiemogelijkheden isdatdie
gesitueerd kunnen wordenopheteindevan
denazuivering,waardoordekansopherbesmetting hetkleinst is.Tijdens deactief
koolbehandeling kannogeenbacteriegroei
optreden enuitspoelingvanstofdeeltjes en
hogere organismen plaatsvinden.
Langzamezandfiltratie iseenbekende
zuiveringstechniek. Ultrafiltratie (UF) als
desinfectie-barrière iseenbetrekkelijk
nieuwe toepassing.Onderzoek oppilotschaalwasnodigomdeintegriteit ende
technologischeeneconomische haalbaarheidvanditsysteem vasttestellen.

Pilot-installatie
Het technologisch onderzoek isuitgevoerdinsamenwerking metNorit
Membraan Technologie b.v.meteenpilotinstallatie volgens hetzogenaamdeXIGAconcept.Deinstallatie bevateendriemeter
drukhuis waarin twee8 inch membraan50
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modules van1,5meterzijn gemonteerd.De
geïnstalleerde moduleszijn capillairehydrofiele membranen vandefabrikaat X-flow.
Deinstallatie wordt bedreven volgens
hetdead-end principe.Ditwilzeggendat
tijdens defiltratiefasealhetwaterdoorhet
membraan dringt.Regelmatig wordende
achtergebleven verontreinigingen ophet
membraan verwijderd doormiddelvaneen
terugspoeling metpermeaat.Daarnaast
wordt hetmembraan periodiekgereinigd
met chemicaliën.
Tijdens depilotfase iseerstdefluxgeoptimaliseerd, daarnaderecoveryenvervolgensisdechemische reiniging nader onderzocht.
Debrutofluxisvrij snelopgevoerd naar
120l/m*peruurendaarna constant
gehouden.Verderopvoeren vandefluxbiedt
veelalgeenvoordelen meer omdat onder
anderehetenergieverbruik endekansop
persistente vervuilingvandemembranen
toenemen.
Dooroptimalisatievanhetproces
DenatteduinenbijOuddorp.
en hetminimaliserenvanhetspoelwaterverbruikin
combinatie meteen
periodieke chemische
reiniging(CIP=cleaninginplace)
ontstaat eenstabiele
bedrijfsvoering.

water.Detijdsinterval tussen terugspoelingen varieerde tussen 30 en60minutenen
deCIP-intervalvarieerde tussen 12en 24
uur.Voordechemische reinigingis
waterstofperoxide enchloorbleekloog uitgetest.
Uiteindelijk leverdedevolgende instellingen degewenstestabiele bedrijfsvoering
op:
• naiederewaterterugspoeling de
aanstroomrichting tijdens filtratie ende
daarop aansluitende terugspoeling van
demembranen omwisselen.
• naeentijdsinterval van60minutende
membranen 35 seconden terugspoelen
met permeaat meteensnelheidvan
200-250l/m2per uur.
• naeentijdsinterval van24uurde
membranen vijfminuten wekenineen
chloorbleekloogoplossing van
150-200mg/l.Zowelvooralsnahet
uitvoeren vandezeCIPwordthet
membraan gespoeld metpermeaat.
Voordepraktijkinstallatie zalditlaatste
spoelwater separaat afgevoerd moeten
worden inverband methetrest-chloorgehalte.
Met bovenstaande instellingen wordt
bereiktdatdetijd voorspoelenenCIPcirca
2-2,5procent vandetotaletijd bedraagt
(inclusiefschakeltijden). Hetspoelwaterverbruik isdancirca 1,5procent.Hettotale
rendement vande installatie wordtdan
ongeveer96,5procent (bruto flux 120,netto
flux116l/m2peruur).Ditishoogenzeer
effectief.

Uitgetest iseen
eenzijdige aanstromingendaarnaeen
periodiek wisselende
aanstroming vande
membranen tijdens
filtratie enidemvoor
de terugspoelingvan

Test

Deporiegrootte van deuitgetesteUFmembranen iscirca0,05 umen daarmee
kleiner dan bijvoorbeeld virussen, (oö)cysten
enbacteriën.Tochblijkt tot nu toeinde
praktijk datUF-systemengeen absolute
barrièresvormen voor micro-organismen
door mogelijke lekkagesvan voedingswater
en/ofconcentraat naar het permeaat. In het
onderzoek isdeintegriteit bepaald aande
hand vandemembraanfiltratie-index (MFI),
deeltjestcllingen enbacteriologisch onderzoeken.
Gedurende vier maanden werdwekelijks deMFIbepaald vandeUF-voedingen
hetpermeaat.DeMFIwerdgedurendede
onderzoeksperiode verlaagd vancirca 2 naar
0,3s/l2. Wekelijks isookhet koloniegetal22
bepaaldvandevoedingvandeUFen het
permeaat.Aanvankelijk leekhet eropdat het
koloniegetal toenam van circa 10-90naar
10-300kve/ml.Uit nader onderzoek isvastgesteld dat deverhoogde koloniewaarden
veroorzaakt werden dooronvoldoende doorstroming van het monsternemingspunt
tijdens demonsterneming. Indien dedoorstroomtijd gelijk oflanger dan 10minuten
is,zijn allegevonden waarden kleiner dan
3kve/ml.

Onderzoek enAdviesisdevereiste decimale
eliminatie capaciteit (DEC)vandezuivering
bepaald om tevoldoen aande maximaal
toelaatbaregemiddelde concentratie
(MTGC)vanziekteverwekkende micro-organismen met eenaanvaardbare infectierisico
van 10-4perpersoon perjaar.DeDECvande
huidige zuivering (welkeinprincipe gelijk
isaandeterealiseren nazuivering, exclusief
UV-desinfectie), isvastgesteld aande hand
vanhistorischegegevens.Onderzocht is
welkeDECverkregen kanworden doorde
UF-behandeling.Debacteriën blijken voor
ongeveervierlogeenheden verwijderd te
worden.Indebestaande zuivering isdatde
helft.
Tijdens hetonderzoek zijn gedurende
tweewekenin totaal tweemaal deeltjestellingen uitgevoerd aandevoedingvande
UFenaan het permeaat.Daaruit blijkt dat
deeltjes met degroottevan 2-3 um met een
logfactor >2,5tot 3,5worden gereduceerd
(mediaan permeaar <i/ml].Deeltjes bepalen
vaneengrotereafmeting isniet zinvol
gezien degeringematevan voorkomen.
Allewateronderzoeken tonen een ruim
voldoende integriteit aanvande ultrafiltratie om tekunnen voldoenaande
vereisteDEC-waarden.Het bestaandezuive-

EenmaquettevannetmeuwegebouwindeduinenbijOuddorp.Metdevernieuwingvanhethuidigezuiveringsstationterplekkewordtdezezomerbegonnen. Indezomervan2000moetdeinstallatiejunctioneren.

ringsprincipcaangevuld met ultrafilttatie
leverteenruim voldoende barrièreopvoor
micro-organismen. Deverwachte waarden
indenieuwezuivering liggen ruim onder
devereiste waatden van0,018(MTGCwaarde),namelijk op0,0005.
Daarbij kandeeltjestelling voorsemicontinuebewaking vandeintegriteit van
eenUF-systeemgezien worden alsgoede
bewakingsmethode.

Kosten
Ultrafiltratie vormt eengoedemicrobiëlebarrièrevoorde productie van drinkwateren isflexibelopschaalbaar.Voorde
realisatievandetotale UF-behandeling
wordt deinvesteringgeraamd opcircadrie
miljoen gulden, exclusiefhergebouw.De
totaleexploitatiekosten komenopcirca
12ct/m3 bij eengemiddelde drinkwaterafzet
van4miljoen m3 perjaar overdeperiode
2000-2015.Hetvastedeelbedraagtcirca
7-8ct/m3en het variabeledeelcirca
4-5ct/m3.
Langzamezandfilttatic isookeengoede
microbiëlebarrière,maar neemt aanzienlijk
meer ruimte in beslagen iskwetsbaarder bij
piekbelastingen, diekenmerkend zijn voor
het voorzieningsgebied van het pompstation Ouddorp (inverband met toeristen).
Deinvestering voordit alternatief wordt
geraamd opcirca4miljoen gulden geraamd.
Detotaleexploitatiekosten voor langzame
zandfiltrarie komt opcirca 13 ct/m3.
InspectieMilieuhygiëneZuid-West
heeft reeds ingestemd met degekozen
zuiveringstechniek waarbij ultrafiltratie
dient alshoofddesinfectie-barrière. Delta
verrrouwt eropdat denieuwe nazuivering
indezomer van2000inbedrijf kan worden
genomen.Debouw begintdezezomer, f
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