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Dat metnieuwe technologiebinnendeNederlandsewaterbereiding membraanfiltratie wordt
bedoeldzal niemand verbazen.Met namedehogekwaliteit van hetpermeaaten hetmodulaire
karaktervan deinstallatieszijn redenendatveelbedrijvengeïnteresseerdzijn indezetechnologie.
Op tal vanlocatieswordtopdit momentonderzoek verrichtnaar(nieuwe)toepassingenvan
membraanfiltratie. Inmiddels heeft dit ertoegeleid dat inNederland deeerste membraanfiltratieinstallatiesoppraktijkschaal zijngerealiseerd, variërend vanbescheiden installaties van 25kubieke
meterperuuropSchiermonnikoog (Nuon Water) totdeeerstegrootschaligetoepassing vandubbele
UF/RO membraanfiltratie van5000kubieke nieterperuurinHeemskerk(PWNJ.Netalsaanelke
anderezuiveringsmethode klevenooknadelen aan demembraantechnologte;metnamederelatie/
hogeprijsperkubiekemeterpermeaatstaat eenverderedoorbraak indewaterbereiding nogenigszins 111 deweg.Indeajgclopcu jaren heeft onderzoek echtergeresulteerd inecuaantal vindingen,die
aandehand van parallellen naar andereal reedslanggeaccepteerdezuiveringstechnieken, nader
zullenwordentoegelicht.
Tussenlangzamezandfiltratieentraditionelereverseosmosis(RO)ennanofiltratie(NF)
membraanfiltratie bestaan verschillende
parallellen.Eenmembraan kanwordenvoorgesteldalseenvlakmembraan datopde filterbodemvaneenlangzaam zandfilter isneergelegdendatdeplaatsinneemt vanhetfilterzand.Netalsbijlangzamezandfiltatie ligtde
filtratiesnelheid bijmembraanfiltratie inde
ordevan0.1 m/uur(bij membraanfiltratie
sprekenweoverflux).Waarbij langzame
zandfiltratie hetvuilvooraldoordetoplaag
vanhetfilterzandwordt tegengehouden,
gebeurtditbij membraanfiltratie doorhet
velemalendunneremembtaanzelf.Uiteraard
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zijndeporiëninhetmembraanveelnauwer
dandievanhetfilterzand,zodathetzuiveringsrendement velemalenhogeris.
Alswedaarbij nogbedenkendatde
(afschrijvings)kosten vandemembranen relatieflaagzijn(bijeenmembraanprijs van100
gulden pervierkantemeteroppervlak,een flux
van10cmperuur,een afschrijvingstermijn
vanvijfjaar enzevenprocent rente,bedragen
deafschrijvingskosten slechtsvijfcentper
kubiekemeterproductwater), lijkt heterop
datdedroom vaneenideaal zuivetingsproces
bereiktis.
Inwerkelijkheid zitten ethelaasnogtwee
addertjes, onderhetgras,teweten:

ParallellangzamezandfiltratieenNF/RO.
Langzame zandfiltratie
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verstopping RO/NF-membranen
Waarbijeenlangzaamzandfilter hetvuil
geborgen wordt inhetfilterkenthet
membraanfilter geenvuilbergende functie
en isverstopping vanhetmembraan dan
ookindepraktijk vrijwel onvermijdelijk.
Verpakking RO/NF-membranen
Hettoepassenvanvlakkemembranenis
uitetaatdkostentechnisch nietergpraktisch.Hetvindenvaneenoplossingvoot
deverpakking waarbij dezerelatiefongevoeligisvootvervuilingisdanookhet
groteaandachtspunt bijdetoepassingin
de praktijk.
Oplossingen traditionele RO/NF
Omverstoppingvanhet membraanoppervlaktevoorkomen,ismenbijher traditionele
ontwerp vanRO/NF-membraanelementen
uitgegaan vaneenturbulente strominglangs
hetmembraanoppervlak. Dezeturbulente
stroming heeft, naasthetverwijderen van
stoffen vanhetmembraanoppervlak, alsdoel
omopbouwvanzouten indegrenslaag nabij
hetmembraanoppervlak teminimaliseren
(voorkomen vanscaling).Voorhet induceren
vandezeturbulente stromingwordtbij
NF/ROgebtuikgemaakt van fijnmazige
kunststofgaas,despacer.Keerzijde aanhet
gebruikvanspacersishetoptreden vansignificante drukvallen indestromingskanalen
doorbelemmeringvandestroming.
Omhetverpakkingsprobleem vande
membranen optelossen,zijn verschillende
uitvoeringsvormen van membraanelementen
bedacht (vlakkeplaatmembranen,capillairen).
Vanaldezeuitvoeringsvormen isvoorNF/RO
ereigenlijk maareendieveelvuldigwordt
toegepast:despiraalgewonden membraanelementen.Dezeuitvoeringsvormcombineert
zoweleenturbulentestroming inde
voedingskanalen alseenhoogspecifiek oppervlakinéén configuratie.
Metalleendekostenvandezemembraanelementen zijn weernogniet.Metnamede
tochnoggeringeproductiecapaciteit vancirca
éénkubiekemeterperuur permembraanelement,leidterroedatmeestalgekozenwordt
vooreenconfiguratie vanzesofzeven
membraanelementen perdrukvat.Geziendeze
tochnogsteedsgeringe productiecapaciteit
perdrukvat vanongeveerzeskubiekemeter
peruur,zijn vooreenpraktijkinstallatie al
gauwenkeletientallenvandezedrukvaten
nodig,iedermethun eigenaan-enafvoerleidingen,afsluiters en bewakingsapparatuur.
Samenmetdemeestalbenodigdevoorzuiveringvanhetvoedingswater vandeNF/ROmstallatie,leidtditallestoteen kostprijs
tussende100en 150centpergeproduceerde
kubiekemeter.Ditiseenstuk hogerdande
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eerdergenoemdefeitelijke prijs vanvijfcent
perkubiekemeter productwater voorpuur
alleendemembranenzelf
Optimalisatie traditionele RO/NF
Doordiversemembraanproducenten zijn
UltraLowPressuremembranen opdemarkt
gebracht.Dezemembranen werkenbijeen
veellagerevoedingsdrukdaninhetverleden
gebruikt werd.Hetgevolghiervan isdatde
hydraulischedrukverliezen bijNF/ROeen
significante negatieveinvloed hebbenopde
productiecapaciteit. Omnu tekomentoteen
optimaleconfiguratie vooreenmembraanfiltratie-installatieisereen mathematisch
modelontwikkeld omverschillende configuratiesenprocescondities doorterekenen.
Resultaten vanditmodellatenziendatdoor
eenandereconfiguratie (tweeelementen per
drukvat)erongeachtdestagingvandeinstallatieeenwinstaanproductiecapaciteitvan
ongeveer 25 procent tebehalen is. Nadeelvan
dezeconfiguratie isdaterveelmeer drukvaten
nodigzijn enaangezien dekostenvandrukvateneenbelangrijk deeluitmaken vandetotale
investeringskosten, ligtheteconomischoptimaleontwerp bijeenietshogeraantalvan
driemembraanelementen perdrukvat.
Opbasisvandithydraulisch optimale
conceptisdoorNuon, DHV enWOB een
nieuweconfiguratie voor eendrukvatvoor
lagedrukNF/RObedacht,waarbij tweestrengen vanmembraanlementen parallelworden
bedreven.Hiertoebevindenaanbeidezijden
vandrukvat aansluitingen voorvoeding,
permeaatenconcentraat.Opdezemanierkan
dushethydraulisch optimaalconceptvan
tweetotdrieelementen inserieineenenkel
drukvatworden toegepast,zonder dateral
teveelextrakostenvoorbijzondere voorzieningennodigzijn, waardoor hetfinanciële voordeelvaneenlageraantal aanteschaffen drukvatenvolledigovereindblijft staan.
Eénvandeproblemen dieoptreden bij
membraanfiltratie, waarbij grondwaterals
brongebruikt wordt,isverstoppingvanhet
membraan door ijzer-enmangaandeeltjes en
biofouling. Dezeproblemen hebbenertoe
geleiddateenmethodeontwikkeldisom
anaërobemembraanfiltratie mogelijk te
maken.Losvandeveellagereinvesteringskostendoorhetuitsparenvaneen voorzuivering,
iséénvandegrotevoordelenhetnietoptreden
vanverstoppen vanijzer- enmangaanoxidedeeltjes, naasthetuitsluiten vanaërobe
biofouling vanhetsysteem.
Gebaseerdophetfeitdatveelonderaërobe
conditieslevendeorganismen nietofnauwelijks kunnen overlevenbijvollediganaërobie,
isdaarnaastdoorNuon en WMD eenreini28 H 2 0

gingsmethode ontwikkeld,gebaseerdop
an.ërobie.Dooreencomplete membraanfiltta 1ie-installatietijdelijk onderdezeconditiestelatenstaan,werdeenduidelijk daling
vanhetaantalnoodzakelijke reinigingen
(verwijdering biofouling) waargenomen.
Traditionele MF/UF
Netzoalstraditionele RO/NF-membraanfiltraties vergelekenkondenworden metlangzamezandfiltratie, kanerookeenparallel
getrokken worden tussenmicro-en ultrafiltratie(MF/UF)ensnelfiltratie. Beideprocessen
richten zichopdeverwijdering vancolloïdaal
enzwevendmateriaal,waarbij dit materiaal
periodiekdoorterugspoelen verwijderd wordt.
IntegenstellingtotNF/RO,waarhet
voedingswater liefst zomin mogelijk vuildeeltjes moestbevatten,wordtMF/UFjuist ingezetbijsterkmervuildeeltjes belastevoedingsstromen.Hetzaldanookduidelijk zijn dat
watbetreft verstoppingvanhet membraan,
nietzozeeraanhetvoorkomen vanverstoppingvanhetmembraangedachtwordt,maar
meeraanhoewordtdeopgebouwdevuillaag
ophet membraanoppervlak zoefficiënr mogelijkverwijderd. Net alsbijsnelfiltratie vraagt
hetverwijderen vandevuillaagomeengoede
hydraulischeverdelingvanher rerugspoelwater.Dirwaterwilnamelijk dewegvande
minsteweerstand nemen.Iseengedeeltevan
hetmembraan schoondanzaldoordatdeel
hetmeestewatergaanstromen,eenbekend
probleembij snelfiltratie.
BijMF/UFisdehydraulische verdeling
nogéénvandegrootsteproblemen,geletop
hetfeit datdeinstallatienaverloopvan tijd
(dagen-weken),ondankshetfrequent terugspoelenvanhetmembraan,gereinigdmoet
wordenmetreinigingschemicaliën omachtergeblevenvuilalsnogte verwijderen.
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Oplossingen traditionele MF/UF
Gebaseerdopdeturbulente stroming
langsNF/RO-membranen isbijMF/UFinhet
begin ookgekozenomonder turbulentestrommgscondiriesdezeinstallaties te bedrijven.
Al gauwbleekditechternietdejuisteweg.
Doorhetcirculeren vandevoedingsstroom
onrstonden groteaantallen aanzeerkleine
deeltjes,dielastigteverwijderen waren.
Vervolgensisgekozenvoorhetbedrijven van
MF/UFonderzogehetendead-endcondities.
Opdezemanier wordteencompactevuillaag
ophetmembraangevormd,defilterkoek.Deze
koeklaaglaatzichdoorzijn compactekarakter
redelijkeenvoudigverwijderen doorhet
omkerenvandestromingsrichting inhet
membraan.Weldienttewordengezorgdvoor
eenjuiste hydraulischeverdelinginhet
membraanelement.
Hoeweldefluxenvan MF/UF-membranen
hogerliggendandievanNF/ROisvooreen
gemiddelde productiecapaciteit nogsteedseen
grootaantal membraanelemenren nodig.
Voortszijn allerleiextravoorzieningenvoor
hetreinigen vandemembranen noodzakelijk.
Ditallesmaaktdanookdatdeinvesteringskosten vandergelijke MF/UF-installatiesniet
laagliggen.Welliggendeenergiekostenals
gevolgvandelagerewerkdrukken lagerdan
dievanNF/RO.Daarenregen ishetverbruik
aanchemicaliën eenstuk hoger.Samenmet
eenafschrijvingstermijn vandemembranen
vanrondvijfjaar, maaktdatdatdekostenper
kubiekemeterproductwater vooreenMF/UFinstallatierond40 centkomen teliggen.
Optimalisatie MF/UF
Eénvandemeestbelangrijke oorzaken
vanfluxdaling bijMF/UFishetaanwezigzijn
vandeeltjes meteendiametertergroottevan
ofnetietskleinerdandeporiediametervan
hetmembraan.Doorhungrootte kunnen

Parallel snelfiltratie en MF/UF

Terugspoelenultrafiltratie
Terugspoelensnelfiltratie
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deze vuildeeltjes tot diep in membraan dringen, waar zij lastig te verwijderen zijn. Door
nu vlokmiddcl tedoseren, coaguleren deze
kleine vuildeeltjes tot grotere deeltjes, die een
keurige filterkoek vormen op het membraanoppervlak. Deze filterkoek bleek uit onderzoek
door o.a.DHVen Srork vervolgensgoed te
verwijderen tezijn door een spoeling met een
lucht/water mengsel.Saillant detail isdat een
gecombineerde spoeling met lucht en water in
de waterwereld aljaren gebruikt wordt voor
het spoelen van snelfilters.
Een logisch gevolg van de onrdekking van
het positieveeffect van spoeling met een
lucht/water-mengsel, wasdat de modules
verticaal in plaats van horizontaal werden
opgesteld.Alleen bij een verticale opstelling is
het immers mogelijk om een goede hydraulische verdeling van lucht en water te bereiken
en ophoping van lucht in de modules te
verhinderen. Zo'n verticale module lijkt op het
eerstegezicht wel wat op een korrelreactor en
dit isdan ook de derde parallel die we met een
klassiek waterzuiveringsproces kunnen trekken.Deoppervlaktebelasting van een verticaal
opgestelde module (clement van 8inch diameter en 120inch lengte met eendebiet van drie
kubieke meter per uur) ligt in de orde van 100
mV(mzh).

Wat leren deze recente ontwikkelingen
ons nu voor de toekomst?
• Capillaire membranen vormen qua specifiek oppervlak, oppervlaktebelasting en
lage drukvallen de optimale membraanconfiguratie;
• Eenextra verpakking in vorm van drukvaten isvoor capillaire membranen beslist
geen vereiste.Eenzoruim mogelijke
behuizing verhoogt integendeel de toegankelijkheid bij eventuele reiniging van de
capillairen en zorgr voor lage drukvallen
aan debuitenzijde van de capillairen;
•

•

Her ontstaan van een filterkoek op het
membraan isvan cruciaal belang is om
snelle verstopping van het membraan te
voorkomen;
Defilterkoek iszeergoed te verwijderen
met een lucht/watermengsel, waardoor
uitgebteide chemische reinigingen vrijwel
achterwege kunnen blijven.

Aldeze punten leiden dan ook tot het
volgende visioen voor hetjaar 2010,waar capillaire membranen gehuisvest in een door ons
zo vertrouwde behuizing van een korrelreactor
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Dat dit niet helemaal luchtfietserij is,
blijkt uit de proeven die opdit gebied al uitgevoerd zijn door Nuon, DHVen WOB.In een
procfopsrelling werd het regeneraat van een
ionenwisselaar voor kleurverwijdering behandeld in een dead-end NF-installatie met als
doel het recyclen van dezoutoplossing. De
humuszuren werden door het NF-membraan
tegengehouden en verlieten als concentraat
het systeem, tetwijl het geproduceerde permeaat alhet zout bevatte, klaar voor hergebruik.
In een tweede proefmet dead-end NF bij
WBBisde zuivering van effluent van een
rioolwaterzuiveringsinstallatie. Ondanks de
kans op sterke biologische vervuiling van
membraan draait deze installatie zonder
problemen en bezit het permeaat een dermate
chemische en bacteriologische kwaliteit dat
het zonder problemen als hoogwaardig proceswater ingezet kan worden, f

Parallel membraanfiltratie enkorrelreactor

Terugspoelpomp

Eenverdere verhoging van de oppervlaktebelasting van dezesystemen kan in principe
op twee manieren bereikr worden:
kleinere diameter van de capillairen. Dit
heeft wel enig effect, hetgeen echter weer
geheel ofgedeeltclijk teniet gedaan zal
worden door de toename van hydraulische
weerstand en verstopping;
grotere diameter van de modules.Dit is
zeer aantrekkelijk, met name wanneer het
mogelijk wordr om de membranen rechtstreeks in te bouwen ingrootschalige reactoren.

en waar zij bedreven worden in een dead-end
mode ongeacht het type membraanfiltratie,
waarbij reiniging vanhet mcmbraanoppervlak
door middel van spoelen met een lucht/watermengsel geschiedt. Opdeze manier zouden de
kosten wel eens kunnen dalen tot tien cent per
kubieke meter.
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