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vanwege het feit dat dezecomponenten niet
mogen worden geïnfiltreerd. Alleen micro- of
ulrrafiltrarie isdaarvoor niet voldoende.De
meest waarschijnlijke tweede zuiveringsstap
zalomgekeerdeosmose zijn.
De membranen die zijn getest tijdens het
onderzoek zijn capillairesystemen (Zenon,XFlow,Memcor,Inge)en het monolithische
type(NGK).Alleen het membraan van Tnsep is
spiraalgewonden. Driesystemen (X-Flow,Inge
en NGK)zijn 'inside-out';deoverige systemen
(Zenon, Memcor en Trisep)zijnjuist 'outsidein'. Daarnaast bestaan tussen de verschillende
membraansystemen grote verschillen in reiniging, zowel hydraulisch als chemisch gezien.

Oppervlaktewaterzuiverin^
doormiddelvankeramische
membranen

Kwaliteit voedingswater
DOEKE SCHIPPERS. VITENS
BAS HEIJMAN, KIWA
SIMON

BAKKER.

VITENS

Vitens benutte totaan de^rote brand bij autobandenfabnek Vredestein in hetvoorjaar van 2004 het
Twentekanaal voordeproductie van drinkwater. Deconventionele zuivering bestaat uit microzeven
enjlotarie. Het water wordtdaarna^eïnjïlrreerd enverder behandeld metsnelfiltratie. aaieve kool
enUV-desin/ecrie. Deze zuivering voldoet niet meeraan deeisendie Vitenssteltaan kwaliteit, veiligheid,automatisering en milieu. Om eventuelealternatieven vooroppervlaktewater teonderzoeken,
beschikt het dnnkwarerbednjfover eenonderzoekslocatie aan hetTwentekanaal in Enschede.
Het eerste alternatiefdat intensiefis
onderzocht, was het EPCE-proces (enhanced
precoat engineering). Hierbij wordt diatomiet
san het voedingswater gedoseerd om een
stabiel ultrafiltratieproces te krijgen. Het
nadeel van een dergelijk systeem ishet hoge
chemicaliënverbruik.Daarnaast moet het
systeem nog regelmatig worden gereinigd met
chemicaliën, waarbij een niet al te hoge, maar
welstabiele flux mogelijk isvan 50l/(m 2 /h).

ultrafiltratiesystemen, onderzocht Vitens in de
afgelopen tweejaar verschillende membranen.
Het doel was vast testellen welk systeem een
stabiele procesvoeringgeeft met lagere exploitatiekosten dan het EPCE-systeem. De belangrijkste factor iseen stabiel proces met een bij
voorkeur zo hoog mogelijke flux. Randvoorwaarde is natuurlijk de kwaliteit van het permeaat;dit moet voldoen aan dedoor Vitens
gestelde streefwaarden (troebelheid en bacteriologie).

Om voorde toekomst inzicht te hebben in
demogelijkheden van verschillende micro- en

Verwijdering van DOC,metalen en organische microverontreinigingen is onvermijdelijk

A/b.

Trotbelhndvanh«IwenreVanaalgedurendetweemaanden.
Troabalheid oppervlaktewater Twentekanaal

•>)

ia-3

»3

1*4

2t-4

IM

a-e

M

Vooreengoedeen efficiënte procesvoering
van oppervlaktewaterzuiveringen is informatienoodzakelijk vande voedingswaterkwaliteit. Dekwaliteit van het water van het Twentekanaal varieert zowel in fysisch/chemisch als
in biologisch opzicht. Dit wordt sterk beïnvloed door variërendeemissies en seizoensinvloeden als temperatuur en waterniveau.
Daarnaast bestaat altijd de kansopeen calamiteit.Tijdens het onderzoek zijn door de brand
bij Vredestein vlakbij het innamestation veel
verontreinigingen via het bluswater in het
Twentekanaal terechtgekomen. Doordat het
kanaal bij het innamestation weinig verversing kent, isbesloten de productie van drinkwater uit oppervlaktewater testaken. Het
onderzoek iswelvoortgezet,omdat het water
uit het Twentekanaal een uitdaging isvoor
membraanfiltratieprocessen. In afbeelding 1 is
aangegeven hoede kwaliteit van het water
varieert.Weergegeven isde troebelheid van het
Twentekanaal gedurende twee maanden.
Overige parameters als DOCen algen variëren
opgelijke wijze alsde troebelheid. De bedrijfsvoering voordemembraanfiltratie is daardoor
ook lastig stabiel te houden.
Keramische membranen zijn commercieel
verkrijgbaar in verschillende configuraties,
zoals buisvormige, vlakkeplaat en zelfs fibers.
Bij buisvormige membranen kunnen buizen
enkelvoudig dan welsamengesteld zijn uit
meerdere buizen diegepot zijn en als zodanig
een filterelement vormen. Een andere vorm
van buisvormige membranen isde monoliet,
een staafvan keramisch materiaal voorzien
van buisvormige kanalen. Voorde meeste keramische membranen issprake van een hoog
poreuze drager met daarop een via bak-en sintertechnieken aangebrachte dunne filterlaag.
Deze laagzorgt uiteindelijk voor het scheidend
vermogen van het membraan. Grondstoffen
voor keramischeofanorganische membranen
zijn hoofdzakelijk metaaloxides.zoals aluminiumoxide, ritaniumoxide, zirconiumoxide.
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siliciumoxideensiliciumcarbide.Doorverbeteringvanrecepturen,ontwikkelingvan
nieuweconcepten,gebruikmaking vannieuwe
technologie(bijvoorbeeld nanotechnologie)en
schaalvergrotingindeproductievankeramischemembranen issprakevaneenenorme
ontwikkeling.Dezeleiden toteenhogereporositeit,beterescheidingskarakteristieken eneen
lagerekostprijs perkubiekemetergeproduceerdwater.
Quascheidend vermogenzijn keramische
membranen verkrijgbaar voormicro-,ultraennanofiltratietoepassingen. Vooreengrootschaligewaterzuiveringzijn metnamekeramischemicro-en ultrafdtratiemembrancn
zeerinteressant alsvoorzuiveringvoorde
behandelingvanoppervlaktewater voorde
productievandrinkwater.Bijpolymèreof
organischemembranen issprakevaneengrote
keuzeaanpolymeren,waardoordeeigenschappen veelalkunnen wordenaangepastaan
despecifieke toepassing.Desondankshebben
keramischemembraneneenaantal belangrijke
voordelentenopzichtevan polymeermembranen.
Dezevoordelenkunnen alsvolgtworden
samengevatengelden metnameookvoorde
inditonderzoekgetestemembranen:hoge
permeaatproductiebijrelatieflagedrukken,
langeruntijden, hogeopbrengsten, hydrofiel
membraanoppervlak, korte terugspoeltijden
met'airflush',gemakkelijk hydraulischen
chemisch tereinigen,grote bestendigheid
tegensterkezuren,basenenorganischeoplosmiddelen,thermischenmechanisch hoog
belastbaar(welbrosenbreekbaar),groteslijtvastheidenherbruikbaar materiaal(geen
afVal).
Proefinstallatie
Deproefinstallatie vaneenJapansefirma
bestaat uitdrieparallelle membraanelementen
vanelk04m2membraanoppervlak.Deinstallatieisvollediggeautomatiseerd enkangecon-

Ajb.z:

Structuurkeramischmembraan.

troleerd enbestuurd wordenvanuitJapan. De
specificaties staanintabel1.
Resultaten e x p e r i m e n t e n
Hetonderzoek metdekeramischemembraanfiltratie werduitgevoerd in combinatie
metcoagulatie.Nadecoagulatiewerdhet
waterzonderbezinkinggevoedaandemembraaninstallatie.Indeeerstefasevanhet
onderzoek isdepilotinstallatieeenaantal
maanden bedrevenbijeenfluxvan120
l/(m2.h).Hetdoelvandezeperiodewasomvia
variatiesindeprocescondities toteenoptimaal
procestekomenvoordatnaareenoptimale
flux gezocht wordt.Indezefasezijndeijzerdosering,depH,de'shear rate'na ijzerdosering
endechemischverbeterdetcrugspoclinggevarieerd.
Deeerstedrievariabelen warennietsignificantvaninvloedopdevervuilinggraadvan
dekeramischemembranen inditwatertype.
Debelangrijkste verbetering isgevonden inde
optimalisatie vandechemisch verbeterde
terugspoeling.Inafbeelding 4isteziendat
zo'nterugspoelingmetcitroenzuurdevervuilingopdemembranen weliswaar vermindert,
maarnietafdoende,zodatnogeentoenamein

Tabtl1:

p r » « M t colfactor

Citroenzuur isweliswaareffectief tegen
vervuilingmetijzerverbindingen, maar hiervooriseenbepaaldetijd noodzakelijk. Inde
tienminuten durendeterugspoeling wordt
ijzeronvoldoende opgelost/gecomplexeerd.
Ookeenzurereinigingmetzoutzuur bijeen
pHvan2isvolstrektonvoldoendeomhet ijzer
optelossen.Maarookeenzuurgraad van 1 is
iin-ieffectiefgenoeg.Eenreinigingmetzuur
(pH2)enperoxide(100ppm)bleekvoldoende
effectief ominvierdagen tijd blijvende vervuilingtevoorkomen.Ookbijeen ijzerdosering
van4mg/lwasdecombinatie zuur/peroxide
effectief
Nadeeersteoptimalisaties bij 120l/(m2.h)
isdefluxverhoogd naar 150en200l/(m2.h)met
eengecombineerdechemisch verbeterde
terugspoelingmetzuurenperoxide.Deche-

Gegevensvanieproefinstallatie.

dimensieselement
capillairen permonolietclement
membraanoppervlak
nominale poriegrootte
specifieke flux
terugspoeling

30mm(diameter) 1 m(lengte)
2,5mm(diameter)55(aantal)
04m2perelement1,2m2totaal
0,1/urn
ongeveer 1.500 l/(m2.h)(bij 25°C,100kPa)
met fikraat vanuit een drukvat met 5 bar druk. Snelheid ongeveer 2.5001/(m2.h)circa 2.5liter perBW
van boven naar beneden bij 2 bar; 5seconden

luchtspoeling
inlinecoagulatie

na snellemenging een contactrijd van circa 1minuut
in een buisflocculator. 'Shear rate' instelbaar door diameter buis en snelheid inde buis.

A/b.3:

Filtratie-01terugspoelproces.

Voedingawater wordt m de
kanaaltje« van hetkeramtach
n gepompt (dead end

bunMx-mif« Ha—WJM
<•> 2.5mm)

deblijvendevervuilingtezienisvan04kPa
perdag.Tijdens dezeexperimenten bedroegde
looptijd eenuur.Daarnavolgdeeenstandaard
terugspoelingmetpermeaat.Naelfterugspoelingenmetpermeaatvolgdeeenchemischverbeterdeterugspoeling.Dechemischercinigingsintervalginghierdoor naarongeveer
twaalfuur.

antat)

De filtert.oek op het membrun
wordt door een hoge druk
ter,*ipoeims Ingeweekt v*i
het

concentraat
i filtration
fduur 1-6"uur)
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.•Mae-chiiterde koek wotdt
compleet verwijderd met
luehupoeiin*

druk max $00 kPa
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0.40
kPa/dag
3
ld (dag)
120 M i - 6 0 m«

1)CEB 300 s.nwwektijd 7 mg Fe/l

0.42
kPa/dag

1 2 0 « n h ' 6 0 m m . HCI(pH«2)CEB 300 t inw»«*Hd. 2 mgF«fl

kPa/dag

membranen. Het mechanisme achter de hoge
logverwijdering is tweeledig: de fagen worden
ingevangen inde vlokken en de koeklaag op
het membraan zorgt voor een extra barrière.
Door dit laatste mechanisme neemt de logverwijdering toegedurende de filtratiecyclus, eenvoudig omdat de koek dikker wordt.
Conclusie
In vergelijking met de overige micro- en
ultrafiltratiesystemen ligt de flux enook de
permeabiliteit veel hoger bij de keramische
membranen (zie tabel 2).
Tabel£

Maximal«flux bijeenstabielebednjfsvoenng.

Tijd «tag)

membraan

flux(l/(m2h]

120lmh-90min. HCI(pH-2) * H202 (lOOppm)CEB. 300 • «MaakDjd. 2 mgFa/l

Î20

5T

kPa/dag

15

Tijd (dag)
>H2O2(100ppm)CEB 300 • inwaaMi|d. 4 mgFtVI

•II»

eso

Î20
Î15
210

voor de economische evaluatie. De 'opbrengst'
bij deze flux is97 procent.
Tijdens de experimenten zijn bij twee
ijzerdoseringen M52-fagen gedoseerd aan de
voeding van de pilotinstallatie tijdens een hele
filtratiecydus. Monsters uit de voeding en het
permeaat zijn genomen om de retentie van
virussen vast te stellen. In afbeelding 6iste
zien dat de ijzerdosering van 4mg/l een uitstekende logverwijdering tot gevolg heeft. Een
dergelijke logverwijdering isvergelijkbaar met
de logverwijdering van polymère ultrafiltratie-

A/b.6:

Verlooprransmembraandrukbijeenjluxvan 150 en 200 !/[mMi).

Ta»!*»«, 29oC)

(lux (l/(m2 h))
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Optimalisatie van dechemisch verbeterde terugspoehng.

mische reiniging werd natwaalf terugspoelingen uitgevoerd. De resultaten zijn weergegeven inafbeelding 5. Helaas is tijdens het
onderzoek peroxide een tijdje (flux • 150
l/(m\h) niet gedoseerd door luchtblokkade van
dedoseerpomp. Ondanks dit incident geeft een
flux van 150l/(m 2 .h) met een looptijd van 48
minuten een voldoende stabiele bedrijfsvoering. Een flux van 200l/(m 2 .h) isonder deze
procescondities niet haalbaar. Voor verdere
optimalisatie bij deze flux was helaas onvoldoende tijd. Geconcludeerd kan worden dat
een flux van150l/(m 2 .h)gebruikt kan worden

AJb. 5:

50

85

kPa/dag ö
J

Tijd'dagi

Ajb.4:

X-Flow EPCE
Memcor
Zenon
Trisep
Inge
NGK

Dereinigbaarheid van de membranenis
ook uitstekend. Opvallend isde hoge virusreducrie bij dosering van ijzerchloride. Dit loopt
op naar log6verwijdering. Troebelheid en ijzer
worden verwijderd tot onder rapportageniveau.
Hoewel de prijzen voor keramische membramen nunog hoger liggen dan de huidige
generatie (ongeveer een factor 1,6 voor NGKmembranen) is het door de hoge fluxen mogelijk minder membraanoppervlak op te stellen.
Hierdoor liggen de exploitatiekosten (afschrijving, rente,energie,chemicaliën, onderhoud)
van de keramische membranen rond de0,12
euro per kubieke meter. Dit is vergelijkbaar
met de overige geteste systemen, behalve EPCE
met 0,22euro per kubieke meter.
Daarnaast blijken keramische membranen
minder gevoelig voor variaties inhet voedings-

lAgvcrmjdenng van degedoseerde MSz-fagen,
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actievekoolfiltratie kunnendelaatstemicroverontreinigingen wordenverwijderd.«"

water.Deinstallatiekandaardoor meerstabiel
wordenbedreveninvergelijking metde
huidigegeneratiemicro-en ultrafiltratie.
Oppervlaktewaterzuivering doormiddel
vanmembraanfiltratie wordtdoor toepassing
vanditsoortmembraansystemen technischen
economisch steedsinteressanter.Hetruwe
oppervlaktewater kandoormiddelvancoagulatieenmicrofiltratie wordenontdaanvan
zwevendestoffen, bacteriënenvirussen.Door
dehogerecoveriesvanmicro-en ultrafiltratie
ishetverliesaanwaterzeergering.Hetwater
kandaarna wordengevoedaaneenIEROopstelling:eencombinatievan ionenwisseling
enomgekeerdeosmose,waarbij ionenwisselingdescalingsparameters verwijdert voordat
hetwateraandeomgekeerdeosmosewordt
gevoed.Ditleidtvoordeomgekeerdeosmose
tothogeopbrengsten.Doornaschakelingvan

LITERATUUR

I)

Galjaard G. eral (2001). Enhanced prccoat engineering
(EPCEJ/or micro- and ultrafiltration the solutionfor
fouling? Water Supply nr. 1,pag. y6.

2)

Schippers D. et al (2005).Comparison between different
micto- and ulttajtltration systems on surfait water. 6.
Aachener Tagung.

3)

Hatton K.et al (2003). Behanout ofmicroparticled m
monolith ceramic membrane filtration with pre-coagulation. IWASpeztalConferenceZurich.

4]

Hatton K.et al 2004 Watet purification systems with
monolith type ceramic membranesfor municipal potable
watet. Annual ConferenceProceedings, AWWA, Orlando.

5)

Panglisch S.(2005). Fliuswasserauftereitung durch FlocItung und Mlkro/lltration mit Keramtltmembranen. 6.
Aachener Tagung.

advertentie

IngenieursbureauBCCbiedt eenbrede dienstverleningaan overheiden
bedrijfsleven Op efficiënte, flexibele encreatieve wijze werkenruim
170 medewerkersvoor diverseprojecten ingeheel Nederland.

INGENIEURS

Deprojectmatige, integrale aanpak isde sterke kant van onsbureau.

BUREAU

BCC

Water I Bodem & Milieu I Civiel I Ruimte & Groen I GIS I Landmeten
Door uitbreiding van de werkzaamheden zoeken wij voor de afdeling Advies

I N G E N I E U R S B U R E A U BCC BV

op korte termijn enthousiaste, initiatiefrijke en deskundige collega's die fulltime

PrinsMauritsstraat17
Postbus75
4140AB Leerdam
T (0345)639696
F (0345)639666
www.ingbcc.nl

beschikbaar zijn voor de functie van
PROJECTLEIDER
ADVISEUR

WATER

WATER

PROJECTMEDEWERKER
ADVISEUR

WATER

RIOLERING

CAD/GIS-MEDEWERKER
Op onze website www.ingbcc.nl vind je van elke functie een profielschets.
Wil je eerst een van onze medewerkers spreken? Bel of mail dan met onze
personeelsfunctionaris Angelica van Burgeier (a.vanburgeler@ingbcc.nl),
dagelijks (m.u.v. dinsdag) bereikbaar van 09.00-16.00 uur. Zij brengt je graag
met de juiste persoon in contact.

Onderdeel van • Ü i Ë I G r o e p

H j O • 14/15 200«

