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Waterbedrijf Groningen levertsinds 1996industriewater, inmiddelsopdrielocatiesmetecutotale
capaciteit vancirca 14miljoen kubiekemeteropjaarbasis.I11 alledriegevallen betreft het 'waterop
maat'.Zowordt ongeveer9 miljoen kubiekemeterzuurstofloosennitraat-arm waterperjaar aan
AkzoNobelgeleverdvoordewinning vanpekel.VoordemagnesiumfabriekNedMag wordtmet
dubbellaagsfiltrane4miljoen kubiekemeteroppervlaktewater perjaargezuiverd YOOY hetuitspoelen
vanmagnesiumzoutenvoorwas- enkoelwater.Smds lietvoorjaar van 195151 levert Waterbedrijf
Groningen ookhoogwaardig industricwateraan het nieuwebedrijf KisumaChemicalste Veendam.
Detechniek isuniek 111 Nederland:doormiddelvanultrafiltratie enhvperfiltratie wordtindustriewater meteenzeerlaag zoutgehaltegeproduceerd uitoppervlaktewater.Als voorbehandeling wordt
alleen continu/titratie nietvlokmiddeldosering toegepast.
Het'project Kisuma'kenmerktzichdoor
eenzeerkorterealisatierijd. Deperiodetussen
deeersteoriënterende testenendeopstartvan
deinstallaties oppraktijkschaal beslaat
minderdananderhalfjaar.Hetonderzoekstraject wasdaarom relatiefbeknoptenwerd
paralleluitgevoerd aanhetontwerp enbouw
vandeinstallatie.Deuitdaging wasomop
pilot-schaalinkortetijd de belangrijkste

[ndustriewater-installariebijKisuma.

parameters metbetrekkingtotontwerpen
bedrijfsvoering vasttestellen.
Metdeintroductievanmembraantechnologieals'bewezentechniek' ishetmogelijkom
bijna elkegewenstekwaliteit industriewater
tebereidenuitruwoppervlaktewater.Met
nameindustrieën kunnendaardoor worden
voorzienvan'wateropmaat',metalsgroot

voordeeleenoptimale kwaliteit/prijs-verhouding.DeleveringvanWaterbedrijf Groningen
aanKisumaomvat500.000kubieke meter
industriewater perjaarmeteenzeerlagezoutconcentratie.Alsvoedingswater voordeindustriewaterproductie wordt oppervlaktewater
gebruikt uit hetA.G.Wildervanckkanaal.
Grondwatet wotdtopdiemaniergereserveerd
voordeproductievandrinkwater.
Desterkvariërendeen seizoensafhankelijke
oppervlaktewaterkwaliteit geldtinditgevalals
complicerendefactor.Indezomerheeft het
watereen'IJsselmeer-karakter',metrelatief
weinigijzer,zwevendestofentroebelheid.
'sWintersdaarentegen heeft hetwatereen
veenkolonialeoorsprong,meteenhoogijzergehalte,veelhumuszuren enzwevendestof
Gezienhetvereistelagezoutgehalte(voor
zowelnatrium alschlorideminderdan5mg/l]
isbijdewaterbehandeling gekozenvoor
omgekeerdeosmose.Alsvoorbehandeling
wordt ultrafiltratie ingezet,weer voorafgegaan
doorcontinuezandfiltratie.Nadeomgekeerde
osmosewordt hetwatergestript tenbehoeve
vanverwijdering vankooldioxide(zieafbeelding 1). Decapaciteit vandeinstallatie
bedraagt 110 kubiekemetetperuur netto. De
ultrafiltratie isontworpen opeenbruto flux
van80 literpervierkantemeterperuur met
eenrecoveryvan87procenteneenrendement
van75procent.Hetontwerp vandeomgekeerdeosmosegaatuit vaneenfluxvan
22 literbijeenrecoveryvan75procent.
BijhetproductieprocesvanKisumakomt
eenafvalwaterstroom vrijmeteenaluminiumgehaltevanééntottienmilligramperliter.Op
basisvande(verwachte)samenstellingisbij
hetontwerpgekozenomdezereststroomte
hetgebtuiken,omdataluminium positief
bijdraagt aanvlokvormingenprocesstabiliteit
bij ultrafiltratie.
Tijdsdruk en risico's
Toeneind 1997devestigingsplannen van
KisumainVeendamdefinitiefwerden,kwam
devoorgenomen waterlevering ineenstroomversnelling:inmaart 151951 moestdelevering
vanindusttiewater aanKisumaeenfeit zijn.
Medeinverband metdedaarbij gepaard
gaande tijdsdruk isgekozenvooreenin
membraantechnologie gespecialiseerdeaannemer:NoritMembraanTechnologie(NMT).
Hettijdschema zageralsvolgtuit:de
eerstecontacten metKisumadaterenvande
zomervan 15)517. Eenbeperkt proefonderzoek
metultrafiltratie werdindeherfst vandatjaar
uitgevoerd.Deintentieverklaringendestart
vandecontractbespreking volgdeninjanuari
1998. NoritMembraanTechnologiewerdin
februari 1998alsaannemergeselecteerd.Het
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basisontwerp lagweer een maand later op
tafel. Het proefonderzoek begon in mei 1998,
de bouw in augustus 1998en de opstart van de
praktijkinstallatie in maart 1999.

dead-end ultrafiltratie unit (4,5meter drukbuis, membranen 0,8mm UF-M vanX-Flow)
en een omgekeerde osmose-installatie (4inch,
membranen ESPAII van Hydranautics).

Een dergelijke aanpak onder tijdsdruk
impliceert risico's.Ten eerste lagen met de
aanbieding van NMT en dedaarop gebaseerde
kostprijsbepaling de belangrijkste ontwerpparameters (flux ultrafdtratie en omgekeerde
osmose) vast. Het proefonderzoek had dan ook

Om de waterkwaliteit en de prestaties van
deafzonderlijke zuiveringsstappen te volgen,
zijn de verschillende processtromen in beginsel wekelijks geanalyseerd op de relevante
parameters. Daarnaast was op het permeaat

Prc^nstallatieop locatie

niet tot doel om de technologische grondslagen te bepalen, maar om deze technisch en
financieel te bevestigen.

ultrafilrratie een biofilmmoniror geïnstalleerd. Door middel van periodieke meting van
de hoeveelheid ATPop een gestandaardiseerde
drager, kan een indruk worden verkregen van
de biofilmvormingspotentie van het voedingswater van de omgekeerde osmose en daarmee
het risico van biofouling.

Ten tweede was de kwaliteit van het
retourwater alleen op papier bekend. Op basis
van de theoretische kwaliteit leek de stroom
goed inzetbaar op ultrafiltratie en omgekeerde
osmose. Omdat deze stroom niet op locatie
voorhanden was (de Kisuma-fabriek bestond
simpelweg nog niet) isdit aspect niet op pilotschaal getest.

Parallel aan het ontwerp en de bouw van
de praktijkinstallatie heeft proefonderzoek
plaatsgevonden op pilot-schaal gedurende elf
maanden. Het betrofdegehele proceslijn en
had tot doelom, naast het bevestigen van de
technische en financiële haalbaarheid, eventuele valkuilen voor de procesvoering op full
scale in kaart te brengen.

De bedrijfsvoering van de proefinstallatie
was primair gericht op optimalisering van de
drie filtratieprocessen: continue zandfiltratie,
ultrafiltratie en omgekeerde osmose.Veel
aandacht ging uit naar her stabiel bedrijven
van het ultrafiltratieproces bij een bruto flux
van minimaal 80liter per vierkante meter per
uur met een rendement van tenminste 75
procent. Bovendien isgestreefd naar minimalisatie van het chemicaliënverbruik. Dir
verbruik bestond uit vlokmiddel (poly-aluminiumchloride), reinigingschemicaliën UF en
anti-scalantRO.

De proefinstallatie, waarbij de membraanunits waren ondergebracht in een zeecontainer, bestond uit een continu zandfilter (0,5m 2
filteroppervlak Astrasand), een standaard semi

Uit het proefonderzoek bleek dat relatief
eenvoudig kan worden voldaan aan de door
Kisuma gewenste industriewaterkwaliteit. Het
zuiveringsproces op pilot-schaal functioneerde

Proefonderzoek

Tabel1:

over het algemeen goed. Coagulatie op het
voedingswater van de ultrafiltratie bleek van
essentieel belang voor een stabiele procesvoering. Met vlokmiddel werden bij een relatief
hoge bruto flux van 80liter per vierkanre
meter per uur looptijden behaald van één tot
twee weken. In tabel 1 zijn de prestaties met
en zonder vlokmiddeldosering indicatief
samengevat.
Afbeelding 2 illustreert de invloed van
(het wegvallen van) vlokmiddeldosering op de
transmembraandruk. Dehypothese is dat
zonder vlokmiddeldosering irreversibele
membraanvervuiling wordt veroorzaakt als
gevolg van penetratie van zeer kleine colloïden
in de membraanporiën.Met polyaluminiumchloride ontstaan grotere,goed afscheidbare
delen.Verondersteld wordt dat de grotere
vlokken op her membraanoppervlak blijven
liggen, waardoor zegoed verwijderbaar zijn
mer terugspoeling.
Bijdecontinue zandfiltratie werd aanvankelijk gestreefd naar een zogroot mogelijke
verwijdering van troebelheid. Opdie manier
zou immers de ultrafiltratie minimaal worden
belast voor wat betreft zwevend materiaal.Al
snel werd echter duidelijk dat een (te) lage
troebelheidsgraad van het voedingswater de
prestatie van ultrafiltratie negatief beïnvloedt'!.

Prestatieulrra/iltraric(karakteristiek,brutojlux80Lmr*.hr'

parameter
duur run totTMD+0,5bar
frequentie terugspoeling
frequentie chemische reiniging
recovery
productie/terugspoeling-reiniging
rendement
nettoflux1.
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onomstotelijk de relatie tussen biofoulingspotentie en inname van het retourwater (afbeelding 4).(ATPiseen maat voor biologische
kwaliteit).
Besloten isom het retourwater tijdelijk
niet meer in te nemen. In samenwerking met
Kisuma wordt op dit moment gewerkt aan een
oplossing, waarbij wordt ingezet op voorbehandeling van het retourwater.

Evaluatie

A/b. 3:

Bovenstaande maakt duidelijk dat een
dergelijke projectaanpak onder tijdsdruk risico'simpliceert: het beheersen van deze risico's
isdaarom belangrijk. Wanneer bepaalde
procesfactoren, in dit geval het retourwater,
tijdens het ontwerp nietexactbekend zijn, is
het van groot belang de installatie zo flexibel
mogelijk te maken. Omdat deze installatie
hierop was afgestemd, kwam de waterlevering
aan Kisuma niet in gevaar door het wegvallen
van de retourstroom. Waterbedrijf Groningen
heeft met dit project een succesvolle inzet van
membraantechnologie bij de productie van
hoogwaardig industriewater uit ruw oppervlaktewater op praktijkschaal bewezen.«

Relatie tussen troebelheid voedingswatcr ultrafiltratie en de rransmembraandruk.

100

LITERATUUR

1]

27-9-99

7-10-99

17-10-99

27-10-99

Maas P. van der et.al. [1999).Customized water supplies:
producing high-quality process waterjrom surfacewater
using membrane technology, proceedingsAWWA 1999
Membrane conference.

Ajb.4:

datte inname retourwater - ATP voedintjswater RO. (ATP is een m a a t voor biologische kwaliteit).

2]

Kooij D. van der et. al. {1997}.Bepaling en betekenis van
de biojilmvormende eigenschappen van drinkwater. H^O
pag.767-771.

Afbeelding 3toont illustratiefde relatie
tussen het verloop van de transmembraandruk en de troebelheid van het voedingswater
van de ultrafdtratie. Dehypothese isdat bij
een te lage troebelheid te weinig kernen
aanwezigzijn om, in combinatie met vlokmiddeldosering, een goede koekfiltratie op het
membraanoppervlak op te bouwen. In geval
van een voorgeschakelde flocculatie moet het
voedingswater dus beschikken over een minimale troebelheid. Tijdens dit onderzoek bleek
de kritischegrens te liggen bij circa 3FTU.
Tijdens deproefperiode bleek een stabiel
RO-proces mogelijk bij een recovery van75
procent: de installatie is tussenjuli 1998en
maart 1999twee keer gereinigd met zuur. De
biofilmvormingssnelheid van het UF-permeaat (=voedingswater RO)bleek op het niveau
van topgATP.cnr2.d-' te liggen. Op basis van
een vergelijking met verschillende drinkwatertypen2!lijkt de biofoulingspotentie van het
ultrafiltratie-permeaat acceptabel voor toepassing op omgekeerde osmose-membranen.
Met de bemoedigende resultaten van het
proefonderzoek werd met vertrouwen uitge28

zien naar de opstart van de praktijkinstalatie.
Eind maart 1999werd het eerste water geproduceerd en geleverd aan Kisuma.

De praktijk: biofouling
Ongeveer vier maanden na opstart werd
de praktijkinstallatie injuli 1999 'overvallen'
door ernstige en zeer acute biofouling. De
strainers voor de RO(fikerzakken van 100um
om de membranen te beschermen tegen 'grof
vuil') zaten binnen enkele dagen verstopt met
een dikke laagslijmerige biomassa:Spaerotillus
Natans.Dezedraadvormer duidt op aanwezigheid van zeer makkelijk afbreekbare componenten. Onderzoek werd gestart om de
oorzaak van deze (onverwachte) biofouling te
achterhalen. Daarbij zijn de factoren die
tijdens het pilot-onderzoek anders waren dan
op praktijkschaal in principe verdacht: de
coating van twee buffertanks (bitumen), het
zoutzuur dat wordt toegepast om het basische
retourwater te neutraliseren (wellicht organisch verontreinigd),en het retourwater van
Kisuma. Op basis van dit onderzoek bleek dat
deze laatste factor oorzaak was van de acute
biofouling van afgelopen zomer. ATP-monitoring van het voedingswater RO bevestigde

