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Binnen de bedrijfstak van waterleidingbedrijven istjrote belangstelling voor het toepassen van
micro-enultrafiltratie alsalternatie/voor conventionele zuiveringenofals innovatieve techniek
voornieuw te bouwen zuiveringen.Naast de brede inzetbaarheid isdeze belangstelling te danken
aan een aantal ontwikkelingen op membraangebied (zoals capillaire membranen, terugspoelbaarheid, dead-end bedrijfsvoering, lage(rc) druk en uitwisselbaarheid], dieelkaar deajgclopcnjaren m
hoog tempo hebben opgevolgd.
Op dit moment zijn inNederland frequent
uitgeteste capillaire micro- en ultrafiltratiemembranen (vervaardigd uit kunststof en
inzetbaar voor grootschalige waterbehandeling) afkomstig van de leveranciers Aquasource,
Koch,Memcor, Pall,Stork,X-Flowen Zenon1'.
Afbeeldingen van deze membranen en systemen worden gepresenteerd in afbeelding 1.
Kenmerken van een aantal producten van deze
membraanproducenten zijn weergegeven in

.i:

tabel ï. Andere inNederland commercieel
beschikbare membraanproducten (onder andereuit kunststof vervaardigde tubulaire, spiraal
gewonden en vlakke plaat membraanmodules
en keramische membranen),zijn vermeld in de
Nederlandse Membraangids2'.

Toelichting tabel
In tabel i wordt onder meer onderscheid
gemaakt tussen micro- en ultrafiltratie. Mem-

cor en Zenon fabriceren microfiltratiemembranen.Aquasource en Pali produceren ultrafiltratiemembranen. Koch,Storken X-Flow
kunnen zowel micro- als ultrafiltratiemembranen produceren. Elk membraan heeft een
gespecificeerde poriegrootte of Molecular
Weight Cut Off (MWCO)-waarde, waarmee het
molecuulgewicht wordt aangegeven waarbij
het membraan opgeloste stoffen voor meer
dan 90procent tegenhoudt. De membraanmodules van X-Flow, Stork en Koch(alleen de8
inch insert modules) zijn onderling uitwisselbaar. Deze ontwikkeling isdoor X-Flow in
gang gezet.Stork en Koch voeren daarnaast
ook een eigen productenpakket. De membraanmodules kunnen zowel horizontaal als
verticaal worden geplaatst in de systemen. De
horizontale plaatsing wordt toegepast bij
X-Flow,de verticale plaatsing bij Aquasource,
Memcor, PalienZenon. Koch en Stork passen
zowel horizontale als verticale plaatsing toe.
Decapillairen vanAquasource, Koch,Stork en
X-Flow produceren effluent ofpermeaat door

*

een bedrijfsvoering van binnen naar buiten.
BijMemcor, Palien Zenon is het transport tijdens productiejuist van buiten de capillairen
naar binnen. Gebruik van lucht bij voorwaarts
spoelen wordt door Pall,Stork en Zenon toegepast. Memcor gebruikt lucht voor terugspoelen, terwijl Aquasource, Koch, Pall, Stork,
X-Flow en Zenon permeaat gebruiken voor
terugspoelen. Met allesystemen kan voedings-

Membranenensystemenvana)Aquasource,b)Koch, e)Memcor,d)Pal!,e)Stork,_ƒ)X-Floweng)Zenon.
Lagefrej druk
Een continue verbetering in de ontwikkeling van de membranen zelfzorgt ervoor
dat het filtratieproces bij een steeds lagere
transmembraandruk kan werken. Waar
enkelejaren geleden (bij een cross-flow
bedrijfsvoering) nog een werkdruk van
meer dan 3bar nodig was,kan tegenwoordigeen druk van minder dan 0.5bar worden toegepast. Dezelfde ontwikkeling is
tweejaar geleden ook in gang gezet bij
nanofiltratie en omgekeerde osmose, waarvan tegenwoordig lagedruk-membranen
op demarkt beschikbaar zijn.

Hui/-

water worden gebruikt om een voorwaartse
spoeling uit te voeren.Specifieke kenmerken
zijn verder een dubbele scheidende laag bij het
Pali membraan en hetgebruik van onderdruk
in plaats van overdruk bij Zenon.

Potentiële voordelen

/
Alb. 1g

Met de bteed inzetbare micro- en ultrafiltratietechnieken wordt in ée'nprocesstap een
zeer goede effluentkwaliteit gehaald. De verwijdering van zwevend en colloïdaal materiaal
HzO
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products

Commerciële naam

AquaSource

MF/UF

Targa V

UF

Module diameter

Targa H
MF.UF

012 inch

0212 m m

0 8 inch

CMF

LGV

SupetFill

XIGA

MF

UF

MF,UF

MF,UF

0 120 m m

0 140 m m

0 8 inch

0 8 inch

0.3

1.4

0.7/1.5

0.8/1.5

1

0.6

-

-

-

2

Zeeweed
MF
732 x 196x 1985 mm

Capillair diamctet [mm]:
Binnen

0.9

Buiten

-

0.5/0.76/0.9/1.1/2.7

-

Capillair lengte [cm]

130

122,183

102,152,203

100

222,7

100

100/150

-

Oppetvlak [nu]

64

15-69

10-65

15

41

23.15

13-35

4^-5

poly-

polyether-

polyethersulfon/

organisch

acrylomtnle

sulfon

polyvinyl-

polymeer

Membtaanmateriaal [-]

cellulose

polysulfon

polypropylecn

aceraat

pyrrolidon
Poriegrootte [nm] of

ïookD/ionm

5,10,50,100,500kD

MWCO-waarde [kD]

200 nm

13 kD

10 nm

80,150kD en

emoo n m

100 n m

200,500,800 n m

pH-bereik filtratie

4-8.5

i-ij

4-11

2-10

1-13

1-13

pH bereik reinigen

4-8.5

1-14

1,5-13.5

2-10

1-13

1-13

2-10.5

inside-out

inside-out

outside-in

outside-in

inside-our

inside-out

outside-in

verticaal

verticaal

horizontaal

vetticaal

Bedrijfsvoering
Membraanpositie

verticaal

verticaal

horizontaal

hori-

hori-

zontaa 1/

zontaal

2-10.5

vertical
Terugspoeling
Voorwaartse spoeling

permcaat

petmeaat

lucht

permeaat

voeding

voeding

voeding

voeding/lucht

permeaat
voeding/

voeding

permeaat

petmeaat

voeding

voeding/lucht

1-40

'O-40

IUI.UI

Temperatuurbereik
filtratie [oC]

1-35

1-65

1-60

1-55

8-60

1-40

1-40

Temperatuurbereik
reinigen [o C]

1-35

Kenmerken

niet

1-40

uitwisselbaar

double skin

uitwisselbaar

Tabe

deeltjes

ionen/moleculen macromoleculen
0,0001

0,001

0,01

suiker

0,1

microdeeltjes fijne deeltjes
1

10

virussen

100

stuifmeel

1000

zand

opgeloste zouten colloïden
deeltjes filtratie
filtr
micromtrane

Aß),r.

ultrafiltratie
nanofiltratie
hyperfiltratie
Toepassingsgebiedmembraanfiltratie.

Tertyspoelbaar
Capillaire membranen kunnen worden teruggespoeld, waarbij permeaat vanafde permeaatzijdedoor het membraan naar devoedingszijde wordt geperst (eenzogenaamde fysische reiniging).Devervuiling wordt hierbij van het membraan afgedrukt en alsconcentraat afgevoerd.
Het concentraat omvat circa5tot 15 procent van devoedingsstroom en bevat de totale last aan
zwevende stof De terugspoeling kan (periodiek) worden ondersteund met een voorwaartse
spoeling (ookeen fysische reiniging) ofeen doseringvan een reinigingsmiddel (een chemische
reiniging).Bij microfiltratie kan de terugspoeling ookmet lucht worden uitgevoerd vanwege
degrotere poriën in het membraan. Een voorwaartse spoeling kan met lucht ofeen combinatie
van lucht/water worden uitgevoerd.

?8

1-40

•0-40

uitwissclbaat

ondetdruk

uitwissel baar

bacteriën

proces:

uitwisselbaar

Kenmerkenvanmembraanproducten1

deeltjesgrootte
|im:

1-40
niet

ishoog in vergelijking met conventionele zuiveringen. De troebelheid van het permeaat is
in het algemeen onder 0.1FTE .De waarde
voor de membraanfiltratie-index (MFI0.45)
van het effluent van zowel micro- als ultrafiltratie is <i s/l2 .Installaties op basis van
micro- en ultrafiltratie kunnen modulair en
compact worden gebouwd. Bovendien is het
relatiefeenvoudig op kleinere schaal te testen.
Het gebruik van coagulatiemiddelen is nier
meer noodzakelijk. Bij toepassing van een
(beperkte) voorzuivering worden echter wel
betere membraanprestaties bereikt. Onlangs
zijn met gebruik van coagulatiemiddel in
combinatie met micro- ofultrafiltratie positieveervaringen opgedaan5'' '.Dekosten van een
dergelijke voorzuivering dienen echtet tegen
de verbetering van de membraanprestaties te
worden afgewogen.

Verschil micro- en ultrafiltratie
In het algemeen wordt gesproken over
microfiltratie alsde poriën in het membraan
groter zijn dan circa 0.1micron. Over ultrafiltratie wordt gesproken indien de poriegrootte
kleiner isdan circa 0.1micron ofhet membraan een MWCO-waarde heeft van circa
<500.000Dalton7''8'. Dit wordt schematisch
weergegeven in afbeelding 2.In de permeaat-

P L A T F O R M

Energieverbuik

Capillaire membranen

Het energieverbruik voor micro- en ultrafiltratie ismet ongeveer een factor 10omlaag gegaan

Voorgroorschalige waterbereiding worden

door de overgang van een cross-flow naar een (semi) dead-end bedrijfsvoering (schematisch

veelalcapillaire membranen ingezet, waar-

weergegeven in afbeelding 3).Enkelejaren geleden was een energieverbruik van circa 4kWh

bij een hoogmembraanoppervlak in een

per m 3 permeaat nodig bij een langsstroomsnelheid van 2tot 4m/s om de opbouw van vervui-

beperkt volume wordt ingepast. Decapil-

ling minimaal te houden.Door deovergang naar een (semi) dead-end bedrijfsvoering is de

lair-diameter varieert van circa 0,5tot3

langsstroomsnelheid gedaald tot een zeer lage snelheid (< 1 m/s) en een bijbehorend energie-

mm. Dekostprijs voor membraanmodules

verbruik van circa0.1tot 0.4kWh per m ! permeaat 9 '.

ismomenteel sterk aan het dalen. Waar
enkelejaren geleden een membraanprijs

voeding

voeding

concentraat

! „

_

1 I

--I *

T

V

1 1 !
T

T

1

T
permeaat

•
permeaat

van meer dan 300gulden per m 2 membraanoppervlak gangbaar was,isde huidige
prijs gedaald naar circa 150gulden per m 2 .
Naar verwachting iseen verdere aanzienlijkedaling mogelijk door schaalvergroting,
standaardisatie en automatisering van het
membraanproductieproces. De prijsontwik-

dead-end

cross-flow

keling volgt daarmee detrend van dialyseen omgekeerde osmose membranen, die
wereldwijd een hogeomzet kennen en

Aft). 3:

reeds op een laagprijsniveau zitten.

7

Cross-flowendead-endbedrijfsvoering '.

kwaliteit wat betreft troebelheid en MFI0.45

Een pilot-studie voor de behandeling van

wordt geen significant verschil geconstateerd

effluent van een rioolwatetzuiveringsinsralla-

tie en dubbellaags snelfiltratie) als extra voor-

russen micro- en ultrafiltratie4''9'. Hetzelfde

tie met zowel micro- als ultrafiltratie gevolgd

zuivering voor hyperfiltratie 1 3 ' . Hierdoor

geldt voor demembraanpresraties, hoewel bij

doot omgekeetde osmose of hyperfiltratie

wordt de reinigingsfrequentie bij de hyperfil-

microfiltratie in een enkel geval een voorbe-

geeft aan dat het effluent van ultrafiltratie in

tratie aanzienlijk verlaagd. DeWOB heeft

handeling mer coagulatie wordt aanbevolen,

vergelijking met microfiltratie een lagere

sinds begin 1957een ulttafiltrarie insrallatie

zodat snelle verstopping van de poriën wordt

werkdruk nodig had bij hyperfiltratie12'.

voor spoelwaterbehandeling in bedrijf ter ver-

Toepassingen

vering' 5 ''' 6 '. DeWLFheeft in 1996een spoelwa-

voorkomen10'. Dedesinfectiecapaciteit is bij
ultrafilrratie beter dan bij microfiltratie, voor
wat betreft virusverwijdering, vanwege de
kleinere poriën in het membraan8''9''11''13''14'.

zuivering van WRK-III(coagulatie, sedimenta-

vanging vande conventionele spoelwaterzuiDoor ontwikkelingen op membraangebied

terbehandelingsinstallatic op pompstation

en potentiële vootdelen van micto- en ultrafil-

Terwisscha in bedrijfgenomen. DeWMD

tratie ten opzichte van conventionele alterna-

heeft begin ditjaar een ulrrafiltratie-installa-

tieven isdeze techniek binnen de bedrijfstak

tiegerealiseerd voor de levering van gietwatet

van waterleidingbedrijven aantrekkelijk om te

uit een zandwinplas aan tuinbouwbedrijven

Uitwisselbaarheid

worden ingezet voor een breed scala aan roe-

nabij Erica17'. Voorde levering van gedemine-

De laarste tijd zetzich een trend af naar

passingen zoals:

raliseerd water aan het chemieconcern DSM in

standaardisarie van membraanmodules. Dit

alternatiefvoor coagulatie,

Geleen heeft Edea een demi-water installatie

betekent dat membraanleveranciers naast

sedimentatie/flotatie en snelfiltratie,

laten bouwen met achtereenvolgens de proces-

hun specifieke productenpakket ook modu-

hergebruik van spoelwater,

stappen conventionele voorzuivering, ultta-

lesproduceren, dieuitwisselbaar zijn met

voorzuivering voor nano- en hyperfiltratie,

filtrarie, omgekeerde osmose en ionen-

modules van andere leveranciers.Op dit

bereiding van industriewater en huis-

wisseling18'.

moment zijn hiervoor8inch insert mem-

houdwater,

braanmodules op deNederlandse markt. In

voorzuivering voor diepinfiltratie,

afbeelding 4worden de8inch insert mem-

(bijdrage aan) desinfectie,

braanmodules vanX-Flow,Stork en Koch

hergebruik van afvalwater.

gepresenteerd. Meerdere van deze8inch
insert modules worden analoogaan spiraal
gewonden nanofiltratie en omgekeerde

Productinformatie
Dit artikel isopgesteld in het kader van
het bedrijfstakonderzoek watetleidingbedrijven alsonderdeel van het project micro- en

Praktijkinstallaties
Voorbeelden van recentelijk gerealiseerde

ultrafilrratie alsalternatiefvoor conventionele
technieken. Een woord van dank gaar uit naar

osmose membraanmodules achter elkaar in

praktijkinstallaties inNedetland voor (groot-

de membraanlevcranciers voor de versttekte

eenstandaard drukvat geplaatst.

schalige) waterbeteiding zijn zuiveringssta-

productinformatie .

tion Heemskerk van PWN,de spoelwatetzui-

Aft).4:

Dit artikel isde eerste van vier artikelen

veringen van de WOBin Eindhoven en deWLF

over micro- en ulttafiltrarie voor de behande-

in Terwisscha, degietwatetinstallatie van de

ling van (oppervlakte)water. Aan de orde

WMD in Etica en de demi-waterinstallatie van

komen nog respectievelijk het maken van een

Edea in Geleen. Een flink aantal andete prak-

membraankeuze met behulp van de quick-

tijkinstallaties vooreenbreed scala aan toe-

scan,ervaringen met behandeling van ruw en

Sinch insertmembraanmodulesvan

passingen zijn inmiddels in vootbeteiding.

voorbehandeld oppervlaktewater en een stap-

a)X-Flow,b)Storkenc)Koch.f

PWN gaat op zuiveringsstation Heemskerk

penplan voot implementatie van micro- en

ultrafiltratie toepassen na de bestaande voor-

ulrrafilttatie op grote schaal, f
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Actieve-koolfilttatie iseen belangrijke
zuiveringsstap indedrinkwaterbereiding.De
processtap iseenuitstekendebarrièrevoorde
meestebestrijdingsmiddelen.Destandtijd van
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