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WatervoorhetWestland:
capillairenanofiltratkvoor
debehandelingvan
oppervlaktewater

Slootwaaruitvocdmgswaurwordt(jepompt.
gemaakt van een proefinstallatie van Nuon
Watet dieeerder diende als UF-proefinstallatie.
De installatie bestaat uit:

JASPER VERBERK, TU DELFT

eenverticaalgeplaatste 3"SuperFil membraanmodule met 2.1 m 2 membraanoppervlak(NR015-500),
een pvc-leidingstelsel,
een voedings-en recirculatiepomp,
automatische kleppen voot concentraaten permeaatstroom,
datalogger voor ttansmembraandruk,
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temperatuur permeaatwatet en debiet.
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Het voedingswater wordt uit een sloot
gepompt en viaeen buffervat van één kubieke
metet naat het membtaan geleid.

Indezestudie isdetechnische eneconomische haalbaarheid van kleinschalige inzet van capillaire
nanofilti-aticonderzocht bij de behandeling van slootwater to:gictwatcr voorde glastuinbouw.
Daarnaast zijn verrassende resultaten bereikt bij het pilotplant-onderzoek dieecu nieuw lichtwerpen
opdevervuiling van demembranen en de mogelijkheden om deze te beheersen.
Deglastuinbouw in Nederland maakt
voordegietwatervoorziening onder meer
gebruik van regenwater. Wanneer een tekort
aan regenwater ontstaat, wordt grondwater
opgepompt dat met behulp van omgekeerde
osmose wordt gezuiverd tot gietwater. Plannen bestaan om het gebruik van grondwater
serieus aan banden te leggen. Dit betekent dat
de tuinders naar andere bronnen moeten gaan
uitkijken. Eén van demogelijkheden is
gebruik temaken van oppervlaktewatet.
Oppetvlaktewatet kan niet ditect gezuiverd
worden met behulp van de bestaande spiraalgewonden reverseosmosis (RO) membranen.
Het isnoodzakelijk een voorzuivering voor de
ROteplaatsen om vetstopping van de membranen tevoorkomen. Bijkleinschalige watetbehandehng isde voorzuivering vaak een
ultrafiltratiestap.
Een alternatiefvoor de behandeling van
oppervlaktewatet met ultrafiltratie en omgekeerde osmose iseen eenstapsbehandeling
door capillairenanofiltratie (cNF).
BijcNFwordt het voedingswater gerecirculeerd. Dit tesulteert in een stroming langs
het membraan, diezorgt dat zo min mogelijk
vuil op het membraan accumuleert. Een
nadeel van decontinue recirculatie isdat de
vervuiling en zouten in de recirculatiestroom
(concentraat) steeds meer indikken, waardoor
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deweerstand tegen het filtreren zal toenemen.
Dit resulteert in een fluxdaling. EencNFmembraan isgoed reinigbaar en wanneer de
fluxdaling tegroot wordt, wordt het membraan hydraulisch gereinigd (onder meer door
gebruik van een spoeling met een lucht/watermengsel).Opdat moment wordt het concentraat geloosd. Dan vindt geen productie van
schoon water (permeaat) plaats.
Vooreen uitgebteidere beschrijving van
het cNF-proces wordt verwezen naar het artikel vanJan Post in H 2 0 nr. 10van 18mei2001.

Technische haalbaarheid
Tijdens de proefperiode is gebruik

Ajb.

Tijdens het proefprogramma isde invloed
van verschillende procesparametets (TMD,
recirculatiesnelheid, hydraulische reiniging,
filttatietijden) onderzocht. Alleproeven voor
dit ondetzoekzijn uitgevoerd zonder zuurdosering en zonder chemische reiniging (randvoorwaarde om de levensduur van de membranen teverlengen, kosten tedrukken en de
milieubelasting laag tehouden).Gedutende de
proefperiode isde waterkwaliteit regelmatig
bepaald. Enkele specifieke resultaten wotden
hieronder verder uitgewerkt.
Tijdens de proefperiode ishet cNF-membraan twee maal teruggespoeld. Terugspoelen
van een membraan iseen bij ultrafiltratie
beproefde reinigingsmethode, maat wotdt bij
nanofiltratie over het algemeen niet toegepast.
Het effect van het terugspoelen blijkt uit

Procesvoeringcapillaire nanofiltratie.

Filtreren

Spoelen

tijdens defiltratiewordthetwateraa
devoedlngszijde geconcentreerder,
zodat:

spoelenheeftpnmairtot doel
om hetopgeconcentreerde
water uitde installatiete
verwijderen endefiltratie
opnieuwopte starter (daarom
spoelenmetvoedingswater,
optioneel: metpermeaat)

-risico00vervuiling toeneemt
-permeaatkwalltert afneemt
-fluxafneemt

• periodiekspoelen(opnieuw opstarten)
-langsstromlngdoorreclrculade

Q

*o

daarnaast heeftspoelentot
doelomeventuelevervuilingte
verwijderen (optioneel:
toepassenvanAirflush)

^*cr

voeding

-

spoelwater
(concentraat)

PLATFORM
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Gemiddeldespecifiekeschoonwaterfluxenvandeleidingwaterproeven.

afbeelding 2.Na iedere filtratieproef met slootwater iseen filtratie met leidingwater uitgevoerd.Vandeze proefzijn degemiddelde specifieke(schoonwater-)fluxen bepaald. Deze
proeven werden bij vaste instellingen (flux:20
l/m z .h,duur: 15 min, recirculatiesnelheid: 0,5
m/s) uitgevoerd en geven dan ookeen goed
beeld vandemembraanweerstand gedurende
de proefperiode.
Opeen gegeven ogenblik ishet membraan, min ofmeer per ongeluk, teruggespoeld
waarna de schoonwaterflux sterk toenam (aangegeven met depijl in afbeelding 2.Na het
terugspoelen volgt een initiële daling in de
deze flux, maar die blijft structureel hoger dan
na devoorgaande slootwaterproef(zelfs hoger
dan debeginflux!). Later isnogmaals teruggespoeld.Ook hierbij stijgt de schoonwaterflux
weer.Het blijkt dat terugspoelen van het NFmembraan een verassend effectieve reinigingsmethode isen dus een vervanging kan zijn van
een,veelduurdere, chemische reiniging.
Het onderzoek naar de invloed van de
transmembraandruk komt voort uit het feit
dat het gebruikelijk isom membraanfiltratieinstallaties bij een zohoog mogelijke flux te
bedrijven. Zo isnamelijk het minste membraanoppcrvlak nodig.Devraag isofdit ook de
meest efficiënte bedrijfsvoering is.Bijdeproeven istelkens een gelijke hoeveelheid permeaat
geproduceerd bij een verschillende transmembraandruk. Omdat de hoeveelheid permeaat
gelijk isaan de hoeveelheid toegevoerd
voedingswater, ontstaat eengelijke vuillast
naar het membraan bij iedere proef Uitde verschillende proeven blijkt dat filtreren bij lagere
drukken nauwelijks effect heeft op de eindspecifieke flux tijdens een proef Welzijn de
gemiddelde specifieke fluxen bij lagedruk groter.Daarnaast blijkt dat delagere druk zorgt
vooreen geringere blijvende vervuiling na een
proef Dezeblijvende vervuiling wordt gedefinieerd alsde vervuilingdieachterblijft op het
membraan na een hydraulische reiniging (for-
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Drukwaarbijproefisuitgevoerd
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Afiiamegemiddeldespecifiekeschoonwatetfluxvooren nadeproevenuitgevoerdbijverschillendedrukken.

ward flush en/ofAirflush). Deze vervuiling
wordt bepaald doordeverschillen in de
schoonwaterflux voor en na deproefbij verschillende drukken tevergelijken (zie afbeelding 3).Minder blijvende vervuiling betekent
dat minder vaak intensieve reiniging nodigis.

waardoor dezoutconcentraties inhet concentraat zullen toenemen. Deze fluxdaling is door
her uitvoeren van een hydraulische reiniging
geheel te verwijderen.
Afbeelding 4geeft de verschillende mechanismen die resulteren in een fluxdaling weer.

Uit het onderzoek wordt de conclusie
getrokken dat bij lage fluxen (10-15l/m2h)een
stabiele bedrijfsvoering van her fitratieproces
wordt bereikt. Uitdeverdere proeven volgt dat
looptijden korter dan 30minuten, een recirculatiesnelheid van 0,5m/s en een hydraulische
reiniging nodig isom de fluxdaling zo gering
mogelijk te houden.

Na invoering van deconcentraties van
zouten in het voedingswater in het model
blijkt een theoretische scalingvan calciumcarbonaat op te treden.Scalingop het membraan
iserg lastig te verwijderen zonder een chemischereiniging en zaldus gedurende de proefperiodezorgen voor een stijging van de blijvende weerstand. Tijdens deproeven isde
gemiddelde specifieke schoonwaterflux (zie
afbeelding 2)echter niet drastisch gedaald en
na eengrondige hydraulische reiniging
(terugspoelen) zelfs gestegen.Aangezien het
membraan gedurende degehele proefperiode
niet chemisch isgereinigd, lijkt het dus
onwaarschijnlijk dat descalingplaatsvindt op
het membraan. Deenigeandere kernen waaropdezouten kunnen scalen,bevinden zich in
dewaterfase, namelijk in devervuiling in het
concentraat ofin deporeuze koek op het membraan, met andere woorden:zouten scalen in
dewaterfase. Hierdoor vormen detwee vervuilingsmechanismen (fouling en toename
osmotisch drukverschil) samen minder weerstandverhoging dan opgrond van hun onafhankelijke vervuilingspotentie verwacht mag
worden.

Economische haalbaarheid
Uitdeeconomische haalbaarheidsstudie
blijkt dat, wanneer debedrijfsinstellingen zijn
gekozenzoals uit het proefonderzoek naar
voren kwam, dekosten voor capillaire nanofilrratieenigszins hoger uitvallen dan voor het
alternatief ultrafiltratie plus omgekeerde
osmose.Wanneer echter meer conventionele
fluxen worden gebruikt ofwanneer de membraanprijs per modulezakt, kan capillaire
nanofiltratie zeker concurrerend zijn. Daarnaast zou tcrugspoelen als intensieve reiniging
ook tot een kostenbesparing kunnen leiden.

Modellering
Defluxdaling tijdens het filtratieproces
kent tweeoorzaken.Allereerst iserde fluxdalingdieontstaat doordesteeds toenemende
vervuilingvan het membraan met zwevende
stof(fouling) en eventuele neerslagvan zouten
(scaling).Dezevervuilingismet hydraulische
reinigingsmethoden niet volledig te verwijderen en zalinde loop van de tijd toenemen (scalingvormt zelfs een onomkeerbare vervuiling).
Daarnaast heeft het afnemen van denetto voedingsdruk door het toenemen van het osmotisch drukverschil tussen concentraat en permeaat een fluxdaling tot gevolg.Dit osmotisch
drukverschil neemt gedurende de filtratie toe,
doordat het concentraat gerecirculeerd wordt

Dezeneerslagvan calciumcarbonaat op de
vuildeeltjes diezich inde concentraatstroom
bevinden, isaangetoond door middel van een
zuurdosering over het fikraat van concentraarwater, waarbij zich in het fikraat bevindend calciumcarbonaat oplost en een
gewichtsverschil ontstaat tussen het gewicht
van het fikraat vooren na zuurdosering.
Dit iseenzeerverrassend resultaat,daar in
het algemeen wordt aangenomen dat scaling
optreedt op het membraan en zorgt voor een
niet omkeerbare fluxdaling. Indeze studie
blijkt deoptredende scalingechter een positief
H 2 0 ii 24-2002

PLATFORM

effect tehebbenentezorgenvooreengeringere fluxdaling.

vandehierbovenbeschrevenTMD-proeven
bepaald.Deresultatenzijnweergegevenin
afbeelding5.
Uitafbeelding 5blijkt datdeverhouding
tussendeweerstand veroorzaaktdoorosmo-

Metbehulpvanhetmathematische model
zijndeverschillendefluxdahngenvooreen

Afl). 4:

Mathematisch model met roevoe^imj van scaüncjsmodel.

Gebruikisgemaaktvaneenmathematisch model,dathetverloopvandeweerstand tengevolgevanhetosmotischdrukverschil bepaalt.Hieraaniseencorrectietoegevoegdvoordeosmotischedrukalsgevolgvanscaling.Inhetmodelisdeinvloedvandevoedingsdruk, gefiltreerd
volumetenopzichtevansysteemvolumeenconcentratiepolarisatie meegenomen.Ditresulteertindevolgende formule:
TMD

n.JW

Rosm=stijging weerstanddoortoenameAn(Rosm

A7t(t)

n.Jtö

met:
J-flux
ATC=osmotisch drukverschil
n=dynamischeviscositeit
Rmem=weerstanddoor membranen
R-verv=weerstanddoorvervuilingvanmembranen schematischflux-enweerstandverloop

Fluxdaling door vervuiling

J [m/s]

Fluxdaling door toename osmotische druk

Tijd [s]

R [l/m]

Osmotischedruk (Rosm)

Vervuiling (Rverv)
Membraan (Rmem)
Tijd [s]

A/b. 5:

tischdrukverschilendeweerstand veroorzaakt
doorvervuilingongeveer 1 op1 is.Deinvloed
vanhetosmotischdrukverschilisbijcNF
zekernietteverwaarlozenenveroorzaaktdan
ookeenaanzienlijk deelvandetotale fluxdaling.Bijlagedrukken blijkt defluxdalingdoor
hetosmotischdrukverschilzelfs maatgevend
tezijn.
Naasthetgebruik vaneenmathematische
bepalingvanhetosmotischedrukverschilis
hetnoodzakelijkvanuitdevervuilingspotentie
vanwaterenmembraandeweerstandopbouw
tebepalenomtoteengoedebepalingtekomen
vandecompleteweerstandopbouw.Het lijkt
danookzinvolomhiernaaraanvullendonderzoekteverrichten.
Conclusies
• Detoepassingvancapillaire nanofiltratie
voordebehandelingvanslootwater tot
gietwater istechnisch mogelijk.Lagere
fluxen danalgemeengebruikelijk leiden
toteengeringereblijvendevervuilingen
dustoteengeringerefluxdaling.Ditleidt
toteenstabieler proces,metminder frequente reinigingen;
• Vooralsnoglijkendekostenvancapillaire
nanofiltratie ietshogeruittevallendan
hetalternatiefultrafiltratie gevolgdoor
omgekeerdeosmose.Dezemeerprijs valt
voornamelijk rewijten aandekostprijs
vandemembranen.Bijeengeringedaling
vandezekostprijs (toenamevandevraag)
ishetalmogelijkvoorhetcNF-procesom
concurrerend tezijn;
• Terugspoelenblijkteenverrassend effectievereinigingsmethode voordegebruikte
membranen enkanderhalvezorgenvoor
eenforsereductieinhetgebruikvanchemicaliën;
• Scalingblijkt verrassendoptetredeninde
waterfase enophetmembraan;
• Uitdemodelleringblijkt datdeweerstandstijging doortoenamevanhetosmotischdrukverschilsignificant isbijcapillairenanofiltrarie,bijlagedrukkenzelfs
maatgevend.*

WeerstandverhcKjtrui door de twee vervuilimjsmechaiiismen.
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duur proef: 2 uur
-Rmem+Rvèrv
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