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Betrouwbaarheidmembraanfiltratie-indexkanaanzienlijk
vergrootworden

grootheid apart te meten voor elkeMFImeting.Om deze problemen te omzeilen
wordt de schoonwaterflux niet gemeten maar
berekend door extrapolatie naar V=o van de
eerste zesgemeten vudwaterfluxen. Degeëxtrapoleerde waarde wordt dan de beginflux
genoemd. Door de extrapolatie wordt de
invloed van de waterkwaliteit op de flux
uitgesloten. In een afzonderlijk experiment
(afbeelding r)is aangetoond dat degeëxtrapoleerde waarde overeenkomt met de schoonwaterflux. Drie filters zijn eerst doorstroomd
met deeltjesarm water (MFIkleiner dan 1]om
de schoonwaterflux te meten, op V=ois overgeschakeld op het leidingwater van Nieuwe-
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De resultaten van metingen van de membraanfiltratie-index (MFI) wordensterk beïnvloed doorde
kwaliteit van het/iltermateriaal. Bij Kiwa worden rollenƒ Itcrmarcriaal daaromgeijkt ten opzichte
van referentie-Jiltermateriaal Dit blijkt echter onvoldoende, omdat voorkwaliteitsveranderingen
binnen een rol niet kan wordengecorrigeerd. Het corrigeren op basis van dcgclijktijdiggemeteii
begin/lux van eenfilter biedtgoede perspectieven om de betrouwbaarheid van de MFI-meting
aanzienlijk tevergroten. Bovendien ziet liet ernaar uit dat een correctie op basis van de begin/lux
ookdealgemene nauwkeurigheid van de meting vergroot. Zon correctie isaantrekkelijk, omdat deze
in de huidige apparatuur toch algeregistreerd wordt. De beoogde correctie kan doorecu eenvoudige
aanpassing van het rekenprogrammagerealiseerd worden.
Demembraanfiltratie-index is ontwikkeld
als maat voor devervuilingspotentie van
voedingswater voor omgekeerde-osmose en
nanofiltratie-membranen en als maat voor de
verstoppingspotentie van water voor infiltratieputtenïM'5).De meting wordt sinds 1977in
de bedrijfstak toegepast als waterkwaliteitsparameter en isgebaseerd op het registreren
van het verloop van de filtratiesnelheid door
een membraanfiltertje met poriën van 0,45
um, bij constante druk.Aanvankelijk werd de
meting alleen semi-automatisch uitgevoerd,
waarbij de filtertjes met de hand verwisseld
werd.Sinds 1988iser tevens een volautomatisch werkend meetapparaat beschikbaar
waarvan er inmiddels r8 in bedrijf zijn.
Vanafhet begin isonderkend dat de
verschillen in filterkwaliteit invloed hebben
opde gemeten MFI.Om dit te ondervangen
wordt het filtermateriaal door Kiwageijkt aan
referentie-filtermateriaal en van een correctiefactor voorzien. Ook is in 1993gekozen voor
een ander filtermateriaahW met een veel
lagere variatie in kwaliteit dan het voordien
gebruikte filtermateriaal. Aan het nieuwe
filtermateriaal worden bovendien eisen
gesteld met betrekking tot de variatie van de
kwaliteit binnen een batch. Controle van een
batch filtermateriaal vindt plaats voor afname

van de betreffende batch.Aldeze maatregelen
hebben altot een aanzienlijke verbetering van
de nauwkeurigheid geleid.

MFI als stuurparameter
Delaatstejaren wordt de membraanfiltratie-index in toenemende mate als
sturingsparameter ingezet in productiebedrijven.Deze toepassing stelt hierdoor hoge eisen
aan de nauwkeurigheid en de betrouwbaarheid van de meting. Vandaar dat door de
bedrijven variaties in MFI kritisch worden
gevolgd.
Zozijn door het laboratorium van de
Watertransportmaatschappij Rijn-Kennemerland in Nieuwegein in 1998plotselinge veranderingen in degemeten PC-MFI waargenomen
die niet konden worden toegeschreven aan
veranderingen in procesvoering en/ofveranderingen in ruwwaterkwaliteit. Dit was de
aanleiding om deze metingen nader te analy-
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Degemetenschoonwaterfluxkomtovereen
metdegeé'xtrapoleerdewaardevandeeerste
zesvudwaterfluxen. (Detweeonderstelijnen
komenovereenmet/litersmetcorrectie/actor
0,9;debovenstelijnmetcorrectie/actor1,2).

gein (MFI=2o)en wordt in feite een normale
MFI-meting gestart.
Bij analyse van de ruwe meetgegevens van
een serie MFI-metingen gemeten door WRKin
juni 1998blijkt de plotselinge overgang in
gemeten MFI*samen te vallen met een overgang in degelijktijdig gemeten beginflux
(afbeelding 2).
Niet alleen degrote sprong in MFI komt
overeen met de sprong in beginflux, ook de
andere fluctuaties vertonen duidelijke overeenkomsten met de veranderingen in de
beginflux. In een andere rolzijn nog meer
uitgesproken variaties in MFI geconstateerd.
Het is onduidelijk hoe vaak kwaliteitsvariaties in de rollen voorkomen. Maar zelfs bij
incidentele gevallen doen deze kwaliteitsvariaties afbreuk aan de betrouwbaarheid van
de meting. Bij plotselinge veranderingen in
gemeten MFI blijft namelijk altijd de onzekerheid ofdeze verandering veroorzaakt wordt
door de water- ofdoor de filterkwaliteit.

Relatie MFI en beginflux
Aleerder isdoor Schippers en Verdouw
een verband aangetoond tussen schoonwaterflux en deMFPM.Deschoonwaterflux is
echter geen bruikbare parameter als indicatie
voor de individuele filterkwaliteit, omdat het
vrijwel onmogelijk isom van elk filtertje deze

Dezebevindingen waren meer dan
voldoende aanleiding om een onderzoek te
starten naar de haalbaarheid van een correctiefactot per filter, gebaseerd op de gemeten
beginflux. Een dergelijke correctie is aantrekkelijk, omdat de beginflux in de huidige appaH20
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Afb. z:

Tussentijdseveranderingeninde kwaliteitvanhetƒItermateriaal**(rol20)bijPC-MFI-metingen. De
sprongop30juniisterugtevindenineenafnamevandebegin/lux. (DebovenstelijnisMFI;deondersteisde
begin/lux).

MFI (s/l A 2)
10

die rol.Deze procedure voor her bepalen van
correcriefacroren kan op dir punr nier verbererd worden omdat een a-selecre steekproef
nier mogelijk is,daar dezedesrructief is.
Om meer zekerheid tekrijgen over de relatie tussen de beginflux en degemeten MFI,
heeft WRKmer rweePC-MFI appararen (PCMFIAen B)tegelijkertijd op één monsterpunr
gemeren. In dir experiment worden verschillen in warerkwalireir en verschillen in watertemperaruur uirgesloren. Omdat decorrecriefacroren van beide rollen ookgelijk zijn, isde
verwachting dar degemeten (ongecorrigeerde)
MFI-waarden in beide meerappararen gelijk
zijn. Dir blijkt echter nier her geval: in
afbeelding 3is te zien dat de (ongecorrigeerde)
MFI-waarden gemeren mer PC-MFIAsignificanr hoger liggen dan gemeren met PC-MFIB.
Het verschil bedraagt ongeveer rwee
MFI-eenheden. Waarschijnlijk worden de
verschillen veroorzaakt door de al eerder
geconsrareerde kwalireirsvariaries in één ofin
beide rollen.
Opbasis vandebeginflux kan via de
volgende bewerking een correcrie aan worden
gebrachr op degemeten MFI.Alseerste pragmatische benadering isgekozen voor:

Afb. y.

MeringenopeenzelfdemonsterpuntmettweePC-MFIapparaten(onderstelijnisPC-MFIA;bovenstelijnis
PC-MFIB),Deweerollenhebbenbeideeeneorrectie/actorvan0,$.

MFIgecorrigeerd ••MFIg<mœn+ (beginfluxbeginfluxgemiddeld) /1,85. De factor r,85is
bepaald uir her lineaire verband russen AMFI
en Abeginflux. In deze eerste benadering
wordt dus gecorrigeerd naar een gemiddelde
MFI van de beidePC-MFI's.Dir isin dit geval
noodzakelijk, omdar nier bekend iswelk apparaar dejuisre MFImeer en welke het afwijkende filtermateriaal bevar.
Uir afbeelding 4blijkt dar deze eerste
benadering aleen srerke verbetering geeft van
zowel de vergelijkbaarheid van de twee parallelleMFI-meringen als van de fluctuaties in de
MFI-metingen in een apparaat
In de roekomst moer de bovenstaande
wijziging in de MFI-sofrware worden ingebracht, zodar meteen gecorrigeerd wordt naar
her standaard MFI-filtermateriaal mer correcriefacror 1.Blijkt deze opzet te voldoen, dan is
een vaste correcriefacror per rol niet meer
nodig.

6januari 1999

Afb.4:
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DeMFI-mcerwaördennacorrectieop basisvandebeginflux.(Deblokjesgeven PC-MFIAaan;de lijnPCMFI B).

raruur roch algeregistreerd wordt. De
beoogde correcrie kan door een eenvoudige
aanpassing van het rekenprogramma gerealiseerd worden.
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Uir bovensraande metingen blijkt dar de
huidige correcrieprocedure op basis van drie
ijkingen aan her begin van de rol nog ruimre
laar voor variaries in de MFI-meringen binnen

De toepasbaarheid van de beschreven
correcriezal worden geëvalueerd mer water
van verschillende herkomst, voorbehandeling,
remperatuur en MFI-waarde. Experimenten
mer rwee parallelle PC-MFI's moeren voor dit
doelop andere locaties herhaald worden. Uit
deze meringen zalblijken ofdeze correcriemerhode algemeen toepasbaar is.
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Conclusies
• Doorhetsteedsmeertoepassenvande
membraanfiltratie-index alsstuurparameterbijdebedrijfsvoering wordenhogere
eisengesteld aandenauwkeurigheid ende
betrouwbaarheid vandemeting;
• Erzijn duidelijke variatiesgeconstateerd
indeMFIvanhetafgeleverde watervan
WRKI/II,dieniettoeteschrijven zijn aan
variatiesinprocesvoeringen/ofruwwaterkwaliteit.Dezevariatieszijn terugte
voerenopvariatiesindekwaliteitvanhet
gebruikte filtermateriaal;
• Dehuidigecorrectie-procedure van filtermateriaalisontoereikend omdezevariatiesindePC-MFI-metingenteelimineren;
• Tussendegemeten MFIendebeginflux
blijkt (bijgelijke waterkwaliteit)een
duidelijk verband tebestaan.Naarmatede
beginflux hoger is,isdeMFIlager;
• Correctievandegemeten MFIopbasisvan
detegelijkertijd inhetzelfde filtergemetenbeginflux iszeerveelbelovend;
• Devoorgestelde correctiemethode
verhoogt denauwkeurigheid ende
betrouwbaarheid vandeMFI-meting.Dit
geldtzowelvoordePC-MFImetingals
voordehandmatigeMFI-meting;
• Debetrouwbaarheid vandevoorgestelde
correctiemoetnogopverschillende watersoorten wordengetoetstvoordatde
methodealgemeeningangkankrijgen, f
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Dekunststof schuifafsluitermet KIWA keur en
10jaar garantie

STEMU:
Eencompleet kunststof hulpstukken programma,
inclusief afsluiters uitPVCenverkrijgbaar ineen
trekvaste enniettrekvaste uitvoering.
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NOTEN

De mditartikel weergegeven MFI-waarden zijn niet
gecorrigeerd voorcorrectiejactor ojtemperatuur.
Allcgebruikte rollen zijn ajkomstig van batch IB8806
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