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SawanRaktoeonrving tijdens deVakantiecursus in Drinkwatervoorziening en Riolering&Afvalwaterbehandeling op9januari
j l in Delft deGijs Oskam prijs 2004voor het
hieronder beschreven onderzoek naar een
nieuw vervuilingsmechanisme bij ultrafiltratie.
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Experimenteel onderzoek heeftaangetoond dat capiüairengeblokkeerd raken indepottiurj aan de
concentraatzijde van een membraanmodule. Hierdoor wordt concentraat fspoelwater] mindercjoed
ajgevoerd en raken capillairen^eheel verstopt. Dit vervutlingsmechanisme isniet eerder inde literatuur beschreven en opent interessante perspectieven voorverderonderzoek en de praktijk.
Deafgelopenjaren ishet gebruik van
ultrafiltratie (UF)zowelnationaal als internationaalsterk toegenomen. InNederland wordt
UFgezien alszuiveringstechniekdiebij drinkwaterzuivering deeerstestappen in de oppervlaktewaterzuivering(sedimentatie,coagulatie,
snelfiltratie) zou kunnen vervangen.UFwordt
ooksuccesvol toegepast bij debehandeling van
ijzerhoudend spoelwater en alsvoorbehandelingvan reverseosmosis-membranen. Bijde
meeste toepassingen zijn UF-membranen uit-

A/b.1:

gevoerdalscapillairen.Reinigingiseen essentieelonderdeel van UF.Hiermee wordt geaccumuleerdvuilverwijderd. Detwee hoofdvormen
van reinigingvan membranen zijn de hydraulischereiniging met water (soms ook in combinatiemet lucht)endechemische reiniging,
waarbij chemicaliën inwerken op het vuil.
Uit een enquête,gehouden onder verschillende bedrijfsvoerders van UF-installaties in
Nederland, blijkt dat toegepaste reinigings-

Detrarumembraandrukenfiuxtijdensfiltratie.Ditexperimentbegintmet
eenongebruiktemodule.
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A/b. 2:
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procedures veelalgebaseerd zijn op ter plekke
uitgevoerd proefonderzoek, eigen ervaringen
ofervaringen vanleveranciers van membraansystemen. Een fundamentele onderbouwing
van toegepaste reinigingsprocedures ontbreekt.Daardoor bestaat geen uniformiteit in
deaanpak van membraanvervuiling. Tevens
blijkt dat optimalisatie van dechemische reiniging over het algemeen effectiever isgeweesr
dan optimalisatie van de hydraulische reiniging1'.AandeTUDelft en bij Kiwain Nieuwegein wordt onderzoek verricht om meer
inzicht tekrijgen in de basisprocessen rond
vervuilingen reinigingvan ultrafiltratiemembranen.Meer inzicht in deze basisprocessen
rond vervuilingen reiniging kan leiden tot een
effecrieve optimalisatie van de reinigingsprocedures.

Experimenteel onderzoek
In het kader van het afstudeerproject zijn
met een speciaaldoor Kiwaontworpen testïnstallatieexperimenten uitgevoerd. Met deze
installatie kunnen laboratoriumexperimenten
uitgevoerd worden bij een constanteflux.Bij
ander fundamenteel experimenteel onderzoek
wordr meestalgewerkt met een constante
druk. Verschillende bedrijfsvoeringprogramma's kunnen met deinstallatie uitgevoerd
worden: filtratie, backwash en forward flush.
Het onderzoek begon met een relatief eenvoudigte maken synthetisch water: demiwater
gebufferd mcr HCO._ met Fe(OH),.vlokken.

Detransmembraandruken
fluxrijdensjiltratie.Ditexperimentbegintmet
eeneerderegebruikte module, dievoorgebruikchemischgereinigdis.
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Afb.y

ForwardflushdrukenSWDvantenongebruiktemodule (links)envaneenmoduledieéénkeereerderis
gebruikt(endaaniachemischgereinigdisvoorhetexperiment).

Eenconcentratie Fe'*van6o mg/l is daarbij
aangehouden.Aangezien in praktijksituaties
ook sprake isvan FefOH^vlokken in water
(coagulatie, behandeling ijzerhoudend spoelwater),zijn de resultaten van de experimenten
ook relevant voorpraktijksituaties. De modulesbevatten 120capillairen met een lengte van
30cm en een diameter van0.8 mm.
Eenexperiment zageralsvolgt uit:
eerst een meting van de 'schoonwaterdruk',
dan een 'run flow'-programma (circa40
maal uitgevoerd):
- met filtratie (15minuten), too l/m 2 /h
- 'backwash' (60seconden),250l/m 2 /h
- 'forward flush' (60seconden),0.092 m/s
en tenslotte chemische reiniging.
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Experiment 2
(gebruikte module,gereinigd voor
experiment)

De'schoonwaterdruk' (SWD)isde transmembraandruk aan het begin van een proef
DeSWD-waarde iseen indicatie voor de mate
van vervuiling vaneen membraanmodule.

Hoemeer een membraanmodule vervuild is,
des tehoger deSWD-waarde.

nigd, waarbij deSWDop het beginniveau
terug kwam.Het niveau van de transmembraandruk blijkt tijdens deeerste runs echter
hoger uit te komen. Dehydraulische reiniging
isin dit experiment dus niet effectief genoeg
om de transmembraandruk op het beginniveau terug te brengen. Metingen van de forward flush-druk geven aan dat bij membraanmodules zowelna hydraulischeals na
chemische reiniging deforward flush-druk
hoger wasdan bij geheel nieuwe (nooit
gebruikte) membraanmodules, terwijl de
SWD-waardcn wel overeenkwamen (zie afbeelding 3).Een hogere forward flush-druk wijst
eropdat decapillairen ergens verstopt zijn en
dus niet vollediggereinigd zijn. Foto's van
capillairen en inwendige inspecties van de
capillairen met behulp van een endoscoop
tonen aan dat capillairen vooralaan de concentraatzijde in de pottinggeblokkeerd. De potting iseen uiteinde van een module waar
capillairen vastgelijmd zijn.

Resultaten
Afbeelding 1 toont de resultaten van een
experiment dat begon met een schone (nooit
gebruikte) membraanmodulc. In de grafiek
zijn alleen de resultaten opgenomen die tijdens filtratie zijn gemeten. DeTMD neemt toe
tijdens filtratie. Dit wordt veroorzaakt door
toenemende vervuiling van de membranen tijdens filttatie. Na 15minuten filtratie wordt
een hydtaulische reiniging uitgevoerd. Uit de
grafiek blijkt de transmembraandruk aan het
begin van een nieuwe filtratierun (dusna een
hydraulische reiniging) weer op het beginniveau tezijn.Dehydraulische reiniging voldoet
indit experiment dus om het vuil te verwijderen.Afbeelding 2toont deresultaten van een
experiment dat begon met een eerder gebruiktemembraanmodule. Dezemodule wasvoor
aanvangvan het experiment volgens een
gestandaardiseerdemethode chemisch gerei-

Vervuilingsmechanisme:
verstopping capillairen
Uit het voorgaande bleek dat capillairen,
zelfs na reiniging,geblokkeerd kunnen zijn.
Dezeblokkeringen zitten vooralin de potting
aandeconcentraatzijdc van de modules.De
blokkeringen komen niet terug in de gemeten
SWD-waarden, omdat het water bijdeSWDmeting doordemembraanwand stroomt en
niet doordepotting aan de concentraatzijde
van decapillairen (zieafbeelding 4).Bijeen forward flush stroomt water weldoorde potting
aan deconcentraatzijde. Het water wordt dan
gehinderd door deblokkeringen (zie afbeelding
5).Dit resulteert in hogereforward flush-drukken.Indien capillairen geblokkeerd zijn, wordt
tijdens een hydraulische reiniginghet concentraat niet goed afgevoerd. Hierdoor raken capillairen naeenaantal filtratiecycli geheel ver-

Conccntraatzijdemodulenahydraulischereiniging links'en nachemischereiniging rechts).Capillairenblijkenna beide reinigingennogsteedsgeblokkecrdtezijn.
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heid een effectieve reinigingsmethode vormen.
Een interessant gegeven isdat bij een hoger
forward flush-debiet meer capillairen open
blijven. Destroomsnelheid in deze capillairen
isechter hetzelfde alsbij een lagere forward
flush-snelheid. Daarmee lijkt dus sprake te
zijn van een evenwichtssituatie.

r

Redenen voor blokkering

A/b.4:

StrominggedurendefiltratieenSWD-metirw.
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A/b.5:

Strominggedurende een/orwardjlusb.
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Degrote vraag isuireraard hoedeblokkeringen in de popping aande concentraatzijde
van de module ontstaan. Dezevraagisin dit
project nog niet beantwoord. Verder onderzoek
zal uirsluitsel moeten verschaffen. Wel zijn
verscheidene mogelijke oorzaken geïdentificeerd:
•

processen in het water
Uit recent onderzoek2' blijkt dat voortgaande flocculatie incapillairen kan leiden tot
ophoping van vuilcomponenten aande concentraatzijde van een capillair.
• uitzetting membraanmateriaal
Tijdens productie ofgebruik kan het
membraan materiaal licht uitzetten, terwijl
dit in depotting niet kan. Hierdoor kan een
bottleneck ontstaan, waardoor vuil niet goed
kanworden afgevoerd.
•

uitzetting van de lijm van de potting
Gedurende het productieproces van de
modules ishet mogelijk dat de lijm vande potting tijdens het harden lichtelijk uitzet, waardoor een bottleneck ontstaat.

Conclusies
•

Tijdens gebruik raken capillairen vooral
aan de concentraatzijde inde potting
geblokkeerd. Hierdoor kan tijdens een
hydraulische reiniging het vuil niet goed
worden afgevoerd en raken capillairen
geheel versropt. Dit resulteert in een hogereforward flush-druk.

•

Na chemische reiniging kunnen capillairen inde potting aande concentraarzijde
nogsteedsgeblokkeerd zijn, omdat de lijm
in depotting verhindert dat chemicaliën
goed in contact komen met het membraanmateriaal en het vuil.

•

Verstoppingen in de potting aan deconcentraatzijde leiden niet tot hogereSWDwaarden, omdat deze waarden worden
gemeten in filtratiemodus: het water
stroomt dan door het membraan en niet
door de potting.

•

Deforward flush-druk isgeschikt om de
aanwezigheid van verstoppingen te meten.
Detransmembraandruk isniet geschikt
om de aanwezigheid van verstoppingen te
meten.
Bijeen hoger forward flush-debiet blijven
meer capillairen open.In de opengebleven
capillairen isbij verschillende forward
flush-debieten destroomsnelheid echter
hetzelfde: een evenwichtssituatie.
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Si Percentage verstopte capillairen
A/b.6":

Het percentageverstoptecapillairenende transmembraandruk tijdenseenexperiment.

stopt, wat een hogere t r a n s m e m b r a a n d r u k tot
gevolg heeft. D a n o n t s t a a t een verloop van de
t r a n s m e m b r a a n d r u k (zie afbeelding 2).In feite
betekent d i t d u s dat spoelen uiteindelijk tot
verstopping leidt. Chemicaliën k u n n e n tijdens
een chemische r e i n i g i n g niet goed i n w e r k e n op
de vervuiling in de potting. De chemicaliën
w o r d e n namelijk aan de permcaatzijde van de
m e m b r a n e n ingebracht. De lijm in de p o t t i n g
v e r h i n d e r t dat de chemicaliën in contact

komen met het membraanmateriaalen het
vuil.Daarom komen zelfs na chemische reiniging noggeblokkeerdecapillairen voor.

Meer metingen van de forward
flush-druk
Meer metingen aan de forward flush-druk
geven aan dat tijdens een experiment circa95

procent van decapillairen verstopt kan raken
(zieafbeelding 6).In dezegrafiek isookde
transmembraandruk weergegeven. Duidelijk
istezien dat de meerderheid van de capillairen
aan het begin van een experiment verstopt
raakt.Wanneer zo'n95procent van decapillairen verstopt is,wordt een evenwichtssituatie
bereikt.Tijdens een forward flush wordt het
water door deovergebleven vijf procent aan
open capillairen geleid.Destroomsnelheid in
dezecapillairen ishierdoor 20maal hoger dan
wanneer allecapillairen open zijn. Dit wijst
eropdat een 20maal hogere forward flushsnelheid (circa 1.8m/s)effectief isvoor het verwijderen van deblokkeringen. Een dergelijke
snelheid isvoorpraktijktoepassingen echter
niet realistisch.Verder onderzoek zal moeten
uitwijzen ofpulsen met een dergelijke snel-
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Vooruitblik
Deresultatenwijzeneropdatmeerinzicht
indehydraulicaincapillaireneenverdereoptimalisatievanreinigingsprocedureskan
bewerkstelligen.Hierdoorzouhetgebruikvan
chemicaliënverminderdkunnenwordenen
wellichtmetlangerefiltratietijdengewerkt
kunnenworden.Totop hedenwerdmembraanvervuilinggezienalseenkwestievan
koekformatieenporieverstopping.De resultatenlatenechterziendat membraanvervuiling
ook op groterschaalniveauoptreedt:verstoppingvancapillairen.Geziende proefresultaten
lijkeneenkrachtigereforwardflush,intermitterendspoelenenhetomdraaienvandestromingtijdenseenforwardflushveelbelovende
reinigingsmethoden.Vooralsnogishetzaakbij

praktijkinstallaties,voorzoverde membraansystemenhettoelaten,deforwardflush-drukte
meten,zodatduidelijkwordtinhoeverrecapillairverstoppingoptreedt.Verderonderzoek
moetmeerlichtwerpenop deprecieze
reden(en)voorhetoptredenvande blokkeringen.Totnutoeisgewerktmetmodelwatermet
eenhogeconcentratieFe3*van60mg/l.Bijnieuwe experimentenzal daaromookpraktijkwater
gebruikt moetenworden.Ditlaatsteisbelangrijk,omdat zo(richtlijnenvoor]reinigingsproceduresontwikkeldkunnenwordenvoorverschillendeUF-installaties.
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20jaar professioneel adviseren.
Het ingenieursbureau bestaat uit een enthousiast
team van ruim 50 ervaren adviseurs. Zij voeren
oplossingsgericht uw complexe en grootschalige
projecten uit. Opdrachtgevers zijn gemeenten,
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Wareco is actief op het gebied van Waterbeheer,
Bodemsanering en bestaande Funderingen.
Deafdeling Waterbeheer is gespecialiseerd
in stedelijk grondwater. Haar terrein omvat zowel
strategische beleidsvraagstukken als praktische
oplossingen en technische ontwerpen.
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