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Technologie & Techniek

In 2005 heeft KWR Industrie & Water 
(voorheen Kiwa Water Research) in 
opdracht van de Vereniging van de Aard-
appelverwerkende industrie in Nederland 
(VAVI) een deskstudie afgerond naar de 
optimalisatie van de waterhuishouding 
binnen deze bedrijfstak. Resultaat van 

deze studie waren vijf uitgewerkte kan-
sen voor verduurzaming van het produc-
tieproces. Eén van die kansen was her-
gebruik van blancheerwater na zuivering 
met nanofiltratie. Bij de productie van 
frites bij Lamb Weston Meijer in Bergen 
op Zoom komt per uur bijna 11 m3 blan-
cheerwater vrij, met een temperatuur van 
70 tot 80 ºC.

Om het blancheerwater te kunnen her-
gebruiken in hetzelfde proces of in de 
processen voorverwarmen of snijden (zie 
kader) moet het water worden gezuiverd. 
Bij voorkeur wordt de temperatuur van 
het water niet verlaagd, zodat de warmte-
inhoud behouden blijft. De potentiële 
jaarlijkse besparing voor Lamb Weston 
Meijer bij een hergebruikpercentage 
(recovery) van 50% bedraagt ongeveer 
€175.000, waarvan 64% door besparing 
op energie en 36% door besparing op 
drinkwater. De recovery is gedefinieerd 
als de hoeveelheid gevormd filtraat per 
tijdseenheid gedeeld door de hoeveel-
heid voedingswater per tijdseenheid.

Warmtebestendig
De meest relevante waterkwaliteitseisen 
voor hergebruik van blancheerwater zijn:
– microbiologische kwaliteit conform 

drinkwaternormen;
– niet kalkafzettend (verwijdering van 

calcium);
– pH > 6;

– verwijdering van fosfaat (en ijzer) (> 
90 %);

– verwijdering van opgeloste suikers en 
zetmeel (> 90 %);

– geen afwijkende geur en smaak.
In theorie kan nanofiltratie (NF) aan de 
genoemde kwaliteitseisen voldoen. NF is 
een vorm van membraanfiltratie waarbij 
dichte membranen worden toegepast, 
die een hoge retentie hebben voor twee-
waardige zouten zoals fosfaat, calcium en 
carbonaat en voor opgeloste organische 
verbindingen. 
Omdat de standaard NF-membranen niet 
bestand zijn tegen temperaturen boven 
40 °C, selecteerde het projectteam voor 
dit onderzoek speciale warmtebesten-
dige membranen van de firma GE (Spiral 
Wound Duratherm Excel NF). Deze mem-
branen zijn bestand tegen temperaturen 
tot 80 °C. Het filtreren bij hoge tempera-
tuur heeft als bijkomend voordeel dat 
geen biofouling op de membranen zal 
optreden. Om te voorkomen dat de voe-
dingspacer van het membraan verstopt 
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opbrengst van de nanofiltratie bleek te laag en een stabiele bedrijfsvoering is niet mogelijk. 

Nanofiltratie ongeschikt voor 
zuiveren blancheerwater 

Het aardappelverwerkingsproces bestaat uit ver-
schillende processtappen. In dit project zijn spe-
cifiek de processen voorverwarmen, snijden en 
blancheren van belang. In de voorverwarmstap 
worden de geschilde aardappelen met water op 
temperatuur gebracht, waarna de aardappelen 
naar het snijproces worden getransporteerd. 
In het snijproces worden de aardappelen met 
behulp van een watermes op de juiste maat 
gesneden. Na het snijden worden de vrije sui-
kers uit de gesneden aardappelen uitgeloogd in 
het blancheerproces. In figuur 1 is dit deel van 
het productieproces schematisch weergegeven. 
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Figuur 1.  Schematische weergave van (een deel van) het productieproces voor 
frites

 ‘De drukopbouw is het gevolg 
van scaling op het membraan’
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met onopgeloste bestanddelen, is het 
water voorbehandeld met een groffilter 
van 20 µm. Om hygiënische redenen 
moet accumulatie van vaste stof in deze 
voorzuivering worden vermeden. Drum-
filters of zelfreinigende filters zijn dan 
de meest voor de hand liggende opties, 
maar veel leveranciers gaven aan dat de 
kunststoffen en vooral ook de afdichtin-
gen in hun apparatuur niet bestand zijn 
tegen de hoge watertemperaturen.

Praktijktest
Het team besloot een zelfreinigend 
screenfilter te installeren. Ook dat filter 
bleek tijdens het onderzoek niet te kun-
nen voldoen aan de verwachtingen. 
Het NF-membraan is verticaal ingebouwd 
op een skid om een luchtspoeling te kun-
nen uitvoeren. Hiermee kunnen geac-
cumuleerde deeltjes in de voedingspacer 
met lucht en water worden verdrongen 
uit de NF-module. De unit is verder 
voorzien van een antiscalantdosering en 
een veiligheidsfilter van 100 µm (kaar-
senfilter). Omdat de voorzuivering slecht 
functioneerde, heeft dit veiligheidsfilter 

tijdens het praktijkonderzoek grote hoe-
veelheden vaste stof moeten verwerken. 
De hoeveelheden waren zo groot, dat 
het vervuilen van dit filter en de noodza-
kelijke vervanging uiteindelijk bepalend 
waren voor de lengte van de testruns. 

Toenemende drukopbouw
Tijdens de runs bouwde de druk snel op 
in de membraanmodule (zie figuur 2). 
Uit de figuur blijkt dat de luchtspoelin-
gen slechts leiden tot een beperkte en 
kortstondige verlaging. Wat opvalt, is dat 
het drukverschil over de NF-module vrij-
wel gelijk blijft (afstand tussen de beide 
lijnen in de grafiek). Dit betekent dat er 
geen verstopping van de voedingspacer 
optreedt. Dat maakt het aannemelijk dat 
de drukopbouw het gevolg is van scaling 
op het membraan.
Door een chemische reiniging uit te 
voeren met citroenzuur (module 12 uur 
weken in een citroenzuuroplossing bij 
pH 3,5) kon inderdaad worden bevestigd 
dat scaling de oorzaak is. De chemische 
behandeling leidt tot een volledig herstel 
van de membraanflux. 
In vervolgruns is respectievelijk de anti-
scalantdosering verhoogd, de recovery 
verlaagd en zuur gedoseerd aan het voe-
dingswater. Uiteindelijk kon alleen een 
stabiele bedrijfsvoering worden bereikt 
bij een recovery van slechts 20% en een 
bijzonder hoge antiscalantdosering (500 
ppm). Verlaging van de antiscalantdo-
sering tot meer realistische waarden (40 
mg/l) resulteert echter weer in een snelle 
drukopbouw in de NF-module.

Waterkwaliteit
Omdat een stabiele bedrijfsvoering onder 
realistische condities niet mogelijk was, 
is besloten de praktijktest te beëindigen 
en geen duurproef uit te voeren. Er zijn 
dan ook geen kwaliteitsmetingen verricht 
aan het permeaat van de nanofiltratie. 
Organoleptisch onderzoek van het per-
meaat tijdens de verschillende runs gaf 
echter een duidelijke indicatie voor de 
aanwezigheid van geur en smaak in het 
water. Hoewel niet bekend is welke stof-
fen hiervoor verantwoordelijk zijn, zijn de 
geur en smaak voor een levensmiddelen-
bedrijf een onacceptabel risico.
In een praktijksituatie kunnen afwijkin-
gen ontstaan aan het product. Hoewel 
vóór de uitvoering van deze proef herge-
bruik van blancheerwater een aantrek-
kelijke kans leek voor energie- en water-
besparing, moet uiteindelijk worden 
vastgesteld dat de behandeling van blan-

cheerwater in de praktijk niet haalbaar is. 
De NF-filtratie had bij de gewenste pro-
cescondities een versnelde drukopbouw, 
waarschijnlijk door calciumfosfaat-
scaling op het membraan. Uiteindelijk 
was een grote hoeveelheid antiscalant 
nodig en moest de recovery worden 
verlaagd tot 20% om drukopbouw te 
voorkomen. Die condities maken dat de 
methode economisch niet haalbaar is 
in een praktijksituatie. Dit betekent dat 
voor Lamb Weston Meijer hergebruik van 
het blancheerwater via de eigen proces-
waterzuiveringsinstallatie vooralsnog een 
betere optie is.
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VMT organiseert op 22 september een congres 
over Waterbehandeling en hergebruik. Het con-
gres vindt plaats bij de Ben & Jerry’s ijsfabriek in 
Hellendoorn. Het volledige programma is te vin-
den op www.vmt.nl, VMT Bijeenkomsten. Schrijf 
u op tijd in, want er is plek voor maximaal 50 
personen.

Bijeenkomst Waterbehandeling

Figuur 2. Drukopbouw voor en na de nanofiltratie tij-
dens de runs 1 t/m 4. De verticale pijlen geven een lucht-
spoeling aan.
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Deel van de blancheur bij Lamb Weston Meijer.
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