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Bijhetvergelijkenvan proefinstallatie-onderzoeken inNederland metmicro-en ultrafiltratie blijkt dot
denettoproductie inie meeste.gevallenhogerisnaarmatedevoorbehandeling uitgebreider is.Dit
leidttotlagereexploitatiekosten. De(extra)voorbehandelingwerktechterkostenverhogend,lu de
praktijk moetdusecuafweginggemaaktwordentusseneen hogefluxmeteenmeero/minderuitgebreidevoorbehandeling ofeen lagefluxzondervoorbehandeling.Opbasisvandiverseervaringenop
kanaalwaterisvooreenhypothetischpompstation berekenddathetdoserenvaneenhulpstoftotde
laagste kosten leidt. RecentisdeEnhancedPre-CoatEngineering(EPCE)ontwikkeldwaarbij een
precoatop hetmembraamwordtaangebracht(ziehetartikeloppagina25J. Deverwachting LSdatdoor
hetdoserenvandergelijkestoffendebedrijfsvoering nogverderverbeterdkanworden tegenlage kosten.
Afbeelding 1 geeft eenaantallocatiesweer
waarwaterleidingbedrijven middelsproefinstallatie-onderzoek ervaringhebbenopgedaanmetmicro-ofultrafiltratie voorde
zuiveringvanoppervlaktewater.Hierbij is
gebruikgemaakt vandiversepilot-installaties,
eenquick-scan')oflaboratoriumtesten.
Voormeerderebedrijven zijn micro-en
ultrafiltratie eeninnovatiefalternatiefvoor

PraktijkonderzoekinNederlandmetmtcroojultrafiltratieopoppervlaktewater.
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grootschalige toepassing,mededankzijeen
aantalontwikkelingen opmembraangebied
zoalseenhoogmembraanoppervlak ineen
beperktvolume,eenverbeterde fysische
reiniging,reductievanhetenergieverbruiken
productievanuitwisselbare membraanmodules.
Verschillende(capillaire)membranen en
membraansystemen vandiverseproducenten
zijn commercieel beschikbaar2).
Bijdrinkwaterbereiding opbasisvan
oppervlaktewater kanmetname ultrafiltratie
vanwegedegelimiteerde portegrootteeen
bijdrage leverenaandesinfectie.
Intussenzijn micro-en ultrafiltratie
beproefd opvelewatertypesmeteenvariatie
aanmembranenenmembraansystemenen
voorzuiveringen.Ineersteinstantie')werd
vooralgetestopruwoppervlaktewater wat
resulteerdeinlagefluxen invergelijking met
debehandelingvanspoelwater met ultrafiltratie.Veelonderzoekisgerichtophet verhogen
vandefluxendaarmeehetreduceren vande
kosten.Steedsmeerwordthiervooreen
aanvullende(voor)zuiveringgebruikt. Hierbij
geldtdatnaarmatedevoorzuiveringintensieveris,devoedingswaterkwalitcittenaanzien

Vergelijken membraanprestaties
Omresultaten vanpraktijkervaringen op
verschillendelocatiestevergelijken isgebruik
gemaakt vaneenmethode uiteenJapans
onderzoek, uitgevoerddoorKunikaneer. aW.
Hierbij zijn gedurendedriejaar 35verschillendemicro-enultrafiltratiesystemen getest
opruwenvoorgezuiverd rivierwater.De
membraanprestaties zijn vergelekenopbasis
vandenettoproductie tussentweechemische
reinigingen.Depilotinstallatie isalseenblack
boxbeschouwd,metdegemiddeldenetto flux
alsmaatstaf Degemiddelde nettofluxenzijn
doorKunikane er.al. onderverdeeldinklassen,
opbasiswaarvaneenfrequentieverdeling in
percentagesisopgesteld.Deresultaten vandit
onderzoek latenziendatdeminimaleen
maximalewaardenvandenettofluxvoor
micro-enultrafiltratie vergelijkbaar zijn,
maartevenseenzeerbreedbereikhebben.De
gemiddelde nettofluxenvariëreninhet
Japanseonderzoek namelijk bij microfiltratie
van 11 tot81 l/(h-m2)enbij ultrafiltratie van
i6tot7tïl/(h-m2).
Frequentieverdeling van de netto
flux
Vooreenaantalpraktijkervaringen in
Nederland iseenzelfde vergelijkingvan
membraanprestaties gemaaktzoalsdoorKunikane er.il. beschreven(ziekaderopvolgende
bLz.).Naastbepalingvandegemiddeldenetto
flux tussen tweechemischereinigingen,waarbijheteffect vandezereinigingenopdenetto
flux wordtverwaarloosd,isookonderscheid
gemaakt indematevanvoorbehandelingvan
hetvoedingswater, tewetennietvoorbehandeld,voorbehandeld oppervlaktewateren
wateraanheteindvandezuivering, waarbij
ulttafiltratie alsdesinfectie wordt toegepast.
Opdezewijze ishet mogelijk omtevenshet
effect vanvoorbehandeling opdenetto flux
vasttestellen(ziekader).Degemiddelde,
minimaleenmaximalenettofluxenpercategorie(gebaseerdopeenaantal praktijkonderzoekeninNederland)zijn weergegevenin
tabel 1. Het blijkt datdegemiddeldenetto flux
hoger isnaarmatedevoorbehandeling intensieveris,van36l/(h-mz)zondervoorbehandeling,via87l/(h-m2)navoorbehandeling tot104
l/(h-m2)aanheteindvaneenzuivering.De
spreidingisechtergroot,zoalsookinde
frequentieverdeling istezien(zieafbeelding2).
twordtveroorzaaktdoorverschillenin
waterkwaliteit,matevanvoorbehandeling,
seizoensinvloeden, hetgebruikvanverschillendemembranen enmembraansystemen en
dewijze vanbedrijfsvoering vaneenpilotinstallatie.Verderdienthierbij opgemerktte
wordendateenhogerefluxniethoeft teleiden
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tot een stabiele bedrijfsvoering; een verhoogde
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reinigingsfrequentie kan het gevolg zijn.
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Bevestiging van een gewenste flux door
middel van proefinstallatie-onderzoek blijft
dus noodzakelijk.
Effect van v o o r b e h a n d e l i n g o p d e
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Op basis van ervaringen met ultrafiltratie
op het Beatrixkanaal te Eindhoven, waar
Waterleidingmaatschappij Oost-Brabant
(WOB)een zuivering met ultrafiltratie ten
behoeve van de productie van huishoudwater
realiseert, iseen schatting gemaakt van de
operationele kosten voor verschillende voorbehandelingen in relatie tot de netto flux bij
micro- of ultrafiltratie.
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Tabel1:

Frequentieverdelingvandegemiddeldenettofluxdoormicro-/ultraji!traticmcmbranert uitgedruktinprocentenvan hettotaalpercategorie:geenvoorzuivering,navoorzuiveringenaanheteindvaneenzuivering.

Bij proefinstallatie-onderzoek op ruw
Beatrixkanaalwater iseen netto flux van
40l/(h-m2)gerealiseerdïi.Hierbij bleek
mangaandoorslag op te treden. Om dit te
voorkomen zijn proeven gedaan met dosering
van kaliumpermanganaat in de voeding. Hierdoor werd mangaan geoxideerd en vervolgens

Gegevensvandegemiddelde,minimaleenmaximalenettofluxvaneenaantalpilotonderzoeken.

Mate van voorzuivering

Aantal pilot
studies

geen
na voorzuivering
aan einde zuivering

Aantal

Gemiddelde

runs

netto flux
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netto flux

Maximale
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39
40

36

15

65

18

104

75

Uitgangspunten en berekeningen
Degemiddelde netto flux en de frequentieverdeling van de gemiddelde netto flux als functie van de mate van voorzuivering zijn opgesteld op basis van de volgende uitgangspunten/- berekeningen;
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langere looptijd door een lagere frequentie van terugspoelen en
reinigen en een kortere stilstandtijd.

- De netto flux isde netto productiecapaciteit per vierkante meter
membraanoppervlak, uitgedrukt in lnr 2 lr l . Degemiddelde netto
flux wordt bepaald door de netto productie in kubieke meter per
vierkante meter membraanoppervlak bij elk pilot-onderzoek te
delen door de looptijd van een afzonderlijke run, her aantal uren
tussen twee(handmatige) chemische reinigingen. De productie
wordt hierbij tijdelijk onderbroken om de membranen met chemicaliën te reinigen alsde maximaal toelaatbare transmembraandruk
is bereikt. De effecten van een handmatige chemische reiniging op
degemiddelde netto flux zijn in deze resultaten niet verwerkt.

-Een classificatie isgemaakt naar niet voorbehandeld oppervlaktewater, oppervlaktewater na voorbehandeling en oppervlaktewater
aan het eind van dezuivering (ultrafiltrarie als desinfectie). Niet
voorbehandeld water is bijvoorbeeld water uit een spaarbekken,
water direct na microzeven ofruw warer. Oppervlaktewater na
voorbehandeling valt uiteen in het doseren van chemicaliën (vlokmiddel, oxidatiemiddel ofprecoat) om het filtratiegedrag te verbeteren en eendaadwerkelijke voorzuivering bestaande uit bijvoorbeeld coagulatie, sedimentatie en snelfiltratie. Een voorbeeld van
toepassing aan het eind van een bestaande zuivering is ultrafiltratie
na diepinfiltratie en/ofactieve koolfiltratie, waarbij membraanfiltratie hoofdzakelijk alsdesinfectiebarrière fungeert.

- De netto flux isgecompenseerd voor verliezen voor terugspoelen,
langsspoelen, stilstand en reinigen tijdens een run. Deze verliezen
worden aangeduid met de recovery, het percentage voedingswater
wat wordt omgezet in permeaat. Bijde pilot-onderzoeken in
Nederland varieerde de recovery van circa75tot meer dan 95
procent bij een variatie in de looptijd van een run van ongeveer 60
tot meer dan 850uur. Naarmare de voorzuivering intensiever was,
bleek over het algemeen een hogere recovery haalbaar bij een

-Degemiddelde netto fluxen zijn gebruikt om een frequentieverdeling, uitgedrukt in procenten, op testellen.Voorelke mate vanvoorzuivering (niet, beperkt en uitgebreid voorgezuiverd) zijn de gemiddelde netto fluxen onderverdeeld naar netto flux ranges.Een minimale netto flux range van 10tot 20Im^h' 1 en een maximale netto
flux rangevan 130tot 140I n r f r 1 zijn gedefinieerd. Het aantal netto
fluxen voor elke flux rangegeeft een frequentieverdeling van de netto
flux als functie van demate van voorzuivering (zieafbeelding 2).
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alsoxide afgevangen. Hiermee werd tevens de
netto flux verhoogd naar 70l/(h-m2).
Waterleidingmaatschappij Drenthe
bereikt door middel van een dosering met
flocculant een netto flux van70tot 75
l/fh-m2)6). Bij de productie van industriewater
in Groningen en Drenthe op basis van kanaalwater wordt een netto flux van 60l/(h-m2)
gerapporteerd na vlokkingsfiltratie en dosering van polyaluminiumchloride7).
Vooreen schatting van de kosten van
ultrafiltratie met een voorzuivering bestaande
uit microzeven, vlokvorming, flotatie en snelfiltratie isgebruikt gemaakt van praktijkgegevens uit het DIZON-onderzoek8:. Hierbij
wordt aangenomen dat na een dergelijke
voorzuivering ultrafiltratie met een netto flux
haalbaar isvan 100l/(h-m2), hoewel dit in de
praktijk niet getest is.
PWN heeft op basis van uitgebreid proefinstallatie-onderzoek') gericht op productiebedrijf Heemskerk een netto flux in de range
70tot 100l/(h-m2)gevonden na voorzuivering
met coagulatie, sedimentatie en snelfiltratie
(WRKIII).
In Ouddorp (onderzoek uitgevoerd door
Delta Nutsbedrijven] werd een netto flux van
120l/(h-m2) bereikt10).
Tabel 2geeft een overzicht van de
geschatte (indicatieve) exploitatiekosten (ultrafiltratie en voorzuivering) voor een hypothetisch pompstation van 10miljoen kubieke
meter water perjaar. De berekeningen zijn
uitgevoerd met de kostenstandaard van DHV
Water11).Bijde berekeningen is uitgegaan van
een piekfactor van 1,een recovery van
50procent, een membraanprijs van 200
gulden per vierkante meter geïnstalleerd
membraanoppervlak en een rente van acht
procent.
In dit voorbeeld blijkt dat bij lage fluxen
de exploitatiekosten relatief hoogzijn (50cent
per kubieke meter].Een voorzuivering zoals
die bij DIZON getest is,leidt echter tot nog
hogere kosten [66cent).Het doseren van een
oxidatiemiddel (ofvlokmiddel) levert de laagste exploitatiekosten (circa 35cent) op.

Tabel2:

Opgemerkt dient te worden dat dit resultaat geldt voor toepassing van ultrafiltratie op
kanaalwater, zoals dat door deWOBis getest.
Uiteindelijk zal de proceskeuze behalve op
basis van kosten ook gebaseerd zijn op andere
factoren, zoals het voorkomen van biofouling
in een nageschakelde ROofhet verkrijgen van
een vergunning voor het lozen van het
concentraat. Dit laatste kan een probleem zijn
wanneer vlokmiddelcn worden gebruikt die
niet geloosd mogen worden. Uiteindelijk
zullen dergelijke 'problemen' ook tot extra
kosten leiden.

Discussie
Deeffecten van watertype, bedrijfsvoering
en membraantype op de haalbare netto flux
zijn mogelijk ten onrechte verwaarloosd. Dit
blijkt uit quick-scan onderzoek waarbij vier
verschillende membranen onder gelijke
omstandigheden op hetzelfde watertype zijn
vergeleken12. Hierbij zijn duidelijke verschillen in membraanprestaties waargenomen.
Het implementeren van een voorbehandeling levert meestal hogere fluxen, maar vergt
extra investetingskosten. Deze moeten opwegen tegen de lagere kosten voor micro-/ultrafiltratie. Dit isonder meer afhankelijk van het
watertype,de behaalde flux, lozingsheffingen,
bestaande voorzuiveringen, de productiecapaciteit en investeringskosten voor membranen en membraansystemen. Optimalisatie per
locatie is dus noodzakelijk.
Gebaseerd op ervaringen met ultrafilttatie
op kanaalwater bij Waterleidingmaatschappij
Oost-Brabant is voor een hypothetisch pompstation van 10miljoen kubieke meter perjaar
berekend dat de exploitatieprijs voor ultrafiltratie op ruw oppervlaktewater inclusief
voorzuivering varieert van 35tot 66cent per
kubieke meter. De kosten van de ultrafiltratie
zelfbedragen circa 25cent na snelfiltratie tot
50cent zonder voorbehandeling.

In de praktijk zullen meerdere factoren
een rol spelen bij de uiteindelijke proceskeuze,
zoals kwaliteitseisen aan het petmeaat en
mogelijkheden voor de lozing van het concentraat.
Aangezien ontwikkelingen in membranen, modules en systemen continu doorgaan,
lijkt een verdere verbetering van de
membraanprestaties mogelijk. Door standaardisatie en verbeterde dan wel versnelde
productie van membranen en modules zullen
naar verwachting de investeringskosten dalen.
Gecombineerd met de toenemende
ervaring ten aanzien van optimale bedrijfsvoerings-condities zal dit leiden tot een
stabiele bedrijfsvoering. De recent ontwikkelde Enhanced Pre-Coat Engineering vormt
hiervan een voorbeeld.
Beide effecten dragen bij aan lagere totale
kosten voor toepassing van micro-/ultrafilttatie voor (grootschalige) waterbereidmg.

Conclusie
Uitgebreider voorzuiveren van ruw oppervlaktewater voor ultrafiltratie resulteert over
het algemeen in een hogere netto flux. Uit
oogpunt van kosten lijkt een eenvoudige
dosering van een flocculant of oxidatiemiddel
het meeste perspectief te bieden. De recente
ontwikkelingen op het gebied van precoatdosering door middel van de zogenaamde
Enhanced Pre-Coat Engineering zijn hierbij
veelbelovend. Dezeontwikkelingen leiden tot
een aanzienlijke kostenreductie bij een
stabiele bedrijfsvoering. Voorelkesituatie is
een optimalisatie van kosten en bedrijfsvoering noodzakelijk. Proefinstallatie-onderzoek kan hierbij de benodigde informatie
aanleveren. *

Wanneer ultrafilttatie wordt geplaatst aan
het eind van een zuivering, bijvoorbeeld voor
aanvullende dismfectie, kan de exploitatieprijs

Schattingvandeoperationelekostenvoorultrafiltratie inrelatietotdematevanvoorzuivering. Dekostenzijnindicatie/enhebbeneenonzekerheidsmargevan30procent.

Proces
Voorzuivering

[-)
Geen voorbehandeling
Oxidatie met KMn0 4
Microzeven, vlokvorming,
flotatie, snelfiltratie
Eind van de zuivering
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van de ultrafiltratie dalen tot onder 22cent per
kubieke meter. De kosten voor de zuivering
ervoor mag echter niet alleen als voorzuiveringskosten beschouwd worden omdat deze
zuivering meerdere doelen dient.
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Kosten
Netto flux UF
(lm-h 1 )

Totaal

Voorzuivering

UF

(f./m3)

(f/m;)

40

-

0,50

0,50

70

0,02

0,32

0,34

100

0,41

0,25

0,66

120

ietbeschikbaar

< 0,22

n.v.t.
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