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exploitatievandeinstallatiezalnaeenaantal
jaren aanWaterbedrijf Europoort overgedragenworden.

Praktijkervaringmet
proceswateropmaatmiddels
membraanfiltratie
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Sindsafgelopenseptemberwordtdemiwatergeleverd aanDuPontde Nemours(Nederland1bv met
eenzogeheten BOOT-installatie;Build.Own,OperateandTransfer) vanUSF.Gekozen ismetvoor
eenconventioneletechniek, maar voormembraantechnolcigie,omdat dit leidttoteculio^ermilieurendement,ecubeterewaterkwaliteit enlagerekosten.Omditechtertekunnengaranderen,zijn
pilotstudiesnoodzakelijk. Omdeinstallatie indetoekomst rendabel tehoudeneuverderteoptimaliseren ishetvanbelang ominonderhoud enbedrijfsvoering ruimte tegeven aan technologische
ontwikkelingenophetgebied vanmembranen enbesturingsconcepten.Hetonderhoud isgebaseerd
ophetconceptvan'Reliability Centred Maintenance'.
Medio1997raakteUSF ingesprek met
DuPontdeNemours (Nederland)bvoverde
mogelijkheid omdemiwater aanhaarvestiginginDordrecht tegaanleveren.DaarUSF
geengroteregionalespelerin waterdistributie
is,heeft zijcontactensamenwerkinggezocht
metWaterbedrijf Europoort.Debeschikbaarheidvanvoldoendevoedingswater vaneen
goedekwaliteitspeeldedaarbij eenrol.Uitein-

delijk heeft WaterbedrijfEuropoortdeovereenkomstvoordeleveringvanwateraanDu
Pontondertekend enhebbenUSFenWaterbedrijfEuropoorteenBOOT-verklaringondertekend.VoorUSF isditdeeersteinNederland.
Inhetkadervandeovereenkomst metWaterbedrijfEuropoort heeft zijeeninstallatiemet
eendemiwater-capaciteit van 105kubieke
meter peruurontworpen engebouwd.De

Technologie
Vanwegehethogeremiheurendementen
delagereprijs isgekozenvooroppervlaktewater inplaatsvanleidingwater alsgrondstof
voordebereidingvandemiwater. Indepraktijkinstallatiekangekozenworden uit water
uitdeBiesboschofuitDeGroteRug,een
spaarbekken vlakbij defabriek inDordrecht.
Hetgekozenzuiveringsschema isweergegeveninafbeelding 1.
Alsbasistechniek voorhetontziltenvan
hetoppervlaktewater isgekozenvooromgekeerdeosmoseinplaatsvanionenwisseling,
omdatditresulteert ineenbeterekwaliteit
vanhetdemiwater(lagergehalteaanorganischestofensilica)eneengeringere zoutlozing
inhet milieu.Omdegewenstegeleidbaarheid
teverkrijgen, wordthetpermeaat naverwijderingvankooldioxideineen uitdrijftoren
verderbehandeld middelsionenwisselingin
zogenaamde mengbedfdters.
Omdemembranen effectief tebeschermen tegencolloïdalevervuiling,isgekozen
voorultrafiltratie alsvoorzuivering.
Pilotstudies: meten is weten
In 1998 ismeteenaantal experimenten
begonnen.Aandachtspunten warendekeuze
vooroptimalevoorzuivering(micro-ofultrafiltratie) enhetvervuilingsgedrag vande
omgekeerdeosmose-membranen. Erisgedurendevijfmaanden simultaangetest met
micro-enultrafiltratie ophetspaarbekkenDe
GroteRug.Laterzijn ooktesten uitgevoerd
met ultrafiltratie opwateruitdeBiesbosch.

SpaarbekkenDeGroteRug
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ULTRAFILTRATIE
VOORFR.TRATIE

OMGEKEERDE OSMOSE

UFPERMEAATOPSLAG

TMP als functie van tijd

TMP [kPa]

C02UrTDRUFTOREN

140
- • - Memcor/ Grote Rug / 98 l/m2.hr
- • - X-Flow/ Grote Rug/ 90 l/m2 hr
- o - X-Flow I Biesbosch/ 90 l/m2hr

MENGBED IONENWISSELAAR

Cleaning

15
Tijd [dagen]

Afb.V.

Gekozenzuivermgsschemavoordebereidingvandemiwateruit
oppervlaktewater.

De resultaten zijn alsvolgt samen te
vatten (zieook afbeelding 2):
In het geval van water uit DeGrote Rug is
een stabiel ultrafiltratieproces niet mogelijk zonder het doseren van een vlokmiddel.Zonder vlokmiddel loopt de transmembraandruk in enkele dagen sterk op.
Ultrafiltratie in combinatie met vlokmiddel leidt tot een meer stabiel bedrijf Uit
duurtesten bleek echter dat het oplopen
van de transmembraandruk steeds sneller
plaatsvindt en dat reiniging niet optimaal
was.Daarom zijn ergedurende het pilottraject een groot aantal procesparameters
gevarieerd, waaronder vlokkings-en vlokkenfiltratie. Hoewel het proces isgeoptimaliseerd, heeft dit niet geleid tot een
(financieel] bevredigend proces.
In tegenstelling tot het ultrafiltratieproces
bleek dat microfiltratie zonder vlokmiddel
wel stabiel verloopt. De transmembraandruk loopt in een periode van drie weken
wel op,maar na een alkalische reiniging is
het membraan volledig gereinigd. In de
periode tussen deze reinigingen wordt het
membraan alleen met lucht en water
teruggespoeld. Eenopvallend resultaat
was dat de kwaliteit van het permeaat bij
microfiltratie vergelijkbaar ismet dat bij
ultrafiltratie.
Bij ultrafiltratie van water uit deBiesbosch bleekdat gedurende een periode van
enkele maanden de transmembraandruk
stabiel blijft. Welbleek dat ook in het
geval van Biesboschwater vlokmiddeldosering noodzakelijk is.
Deomgekeerde osmose-pilot op effluent
bij ultrafiltratie gafgeen problemen gedurende een periode van vijf maanden.
Ondanks het voordeel dat voor microfiltratie geen vlokmiddel nodig is,werd de
praktijkinstallatie uitgerust met ultrafiltratiemembranen, omdat hiervoor algekozen was
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Afb.2:

Detransmembraandrukalsfunctievandetijdvoormicro-enultrafiltratie
opwateruitdeBiesboschenspaarbekkenDeGroteRug.

Tanksvooropslagdemi-waterenajvalwater.

Omgekeerdeosmose(opdevoorgrond)enultrafiltratie(opdeachtergrond).
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doorallepartijen voordathet pilotonderzoek
begonenditnietresulteerde in significant
hogerekostenperkubiekemeter geproduceerd
demiwater. Hetspoelwater metdaarincoagulant kannamelijk zonderextrakostenafgevoerdworden naardespoelwatervijver van
Waterbedrijf EuropoortoplocatieBaanhoekweg.
Ontwerp en bouw
Hetontwerp vandeinstallatie isopde
toekomstgericht.Erisgestreefd naardelaagstetotalekostenperkubiekemeter geproduceerddemiwateroverdelevensduur vande
installatie.RCM(ReliabilityCentredMaintenance)speelthierineenbelangrijke rol,waarbijruimteisvoortoekomstige ontwikkelingen
opmembraangebied e'nnieuwetoepassingsmogelijkheden vanmoderne besturingstechnieken.Zoisdenugeïnstalleerde besruring,
middelsobjectgeoriënteerde programmering,
zodanigvoorbereid dateenhogerorderegelsysteem(neuralenetwerken offuzzy logic)
geïmplementeetd kanworden.
Degarantievooreen ononderbroken
bedrijfsvoering wordtgerealiseerd doorhet
voorzien vanvoldoende proceseenheden
(redundantie),demogelijkheid totsnelle
bijplaatsing vanmobiele zuiveringsinstallaties
endebeschikbaarheid vanvoldoende
voedingswater (Biesbosch-water,GroteRugwatereningevalvannoodzelfsdrinkwater).
Operationele ervaringen
Nadatbegonnen ismetdrinkwater iseen
deelvandeultrafiltratie-installatie opoppervlaktewater overgegaan.Hetgedragvande
installatie isbestudeerd voorwateruitzowel
DeGroteRugalsdeBiesbosch,zonderdat
daarbij afbreuk gedaanwerdaandeleveringsverplichtingen.Uiteindelijk draaitdeinstallatieopBiesbosch-water alsvoedingswater.
Parallelaandepraktijkinstallatie wordtnog
steedseenultrafiltratie-pilot bedrevenwaarop
kleinewijzigingen kunnenwordendoorgevoerd,waarmeedeinstallatieverderwordt
geoptimaliseerd.
Detotop hedenopgedaneervaringen
wijzen uitdatdeinstallatieaanzijn verwachtingen voldoet.DoorhettoepassenvanRCM
meteenzorgvuldige registratie van bedrijfsvoeringsgegevenszalUSF deinstallatieverder
optimaliseren voordatdeexploitatieovereen
paarjaar wordtovergedragen aan Waterbedrijf
Europoort.

IN ONS WATER ZIT ALLEEN NOG
WAT UECHT NODIG HEEFT.
CHRIST zorgt in elk
proces voor het juis.
water. Ontdaan van
wat er niet in mag zi,
CHRIST-apparatuur onthar..
ontzout, demineraliseert of
desinfecteert. U geeft de a
wij geven de oplossing. S*.
een standaard apparaat, soms
een op maat ontworpen installatie. Maar altijd de optima 1 combinatie van bepre
processen, die bovem
zoveel mogelijk het milieu
ontzien. Al bij duizenden
organisaties, van procesindustrie tot ziekenhui
zorgt CHRIST-apparal
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dat daar nodig is.
CHRIST WATER.
PRECIES V O O R ELK PRO'

CHRIST

CHRIST HOLLAND B.V.
Energieweg 5, 2 3 8 2 NA Zoeterwoude
Tel: 071 - 5 8 9 9 2 18, Fax: 071 - 5 8 9 74 2 9
E-mail: sales@christ.nl, Internet: www.christ.nl

Reeds méér dan 65 jaar
Uw vertrouwde partner
voor onderwaterpompen:
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PUMPTECHNOLOGY

• Nederlands fabrikaat
• Economisch in aanschaf
en bedrijf
• Weinig onderhoud en
lange levensduur
• Hoge rendementen
• Zéér hoge kwaliteit
Tevens leveren w i j :

Melotte Pumptechnology B.V.
Fregatweg 50
6222 NZ Maastricht
P.O. Box 1815
6201 BV Maastricht
Tel. +31 (0)43 368 41 41
Fax +31 (0)43 363 74 '46

• Kelder- en bouwpompen
• Complete pompinstallaties
Nieuw!!!
• Uw adres voor reparatie
en onderhoud van
centrifugaalpompen
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