PLATFORM

Capillairenanofikratie,proces
vandetoekomst
J A N P O S T , TU

JACQUES VAN PAASSEN,
H A N S V A N D I J K , TU

WATER

WMO

DELFT

Capillaire nanq/ïltrane iseennieuwe techniek die ingezet kan worden voor deverwijdering van
allerlei verontrcigingen uit water. Degrootste voordelen van capillaire nano/tltratie boven de traditionelespiraa(gewonden nanqftltratie zijn degeringe vervuiüngsgevoeligheid, degoede reinigbaarlicid en hetgeringe energieverbruik. De techniek isdus veelbelovend, met name wanneer deze ingezet
wordt voor de behandeling van ruw water niet een hoge vervuiliugsporentie. Hierbij kangedacht
worden aan oppervlaktewater, effluent van eennvzi ojandere afvalstromen.
Met procesvoering van capillaire nanofikratie bestaat relatiefweinig ervaring. In dit
onderzoek isdaarom een model opgesteld dat
het filtratieproces simuleert. Bovendien is
proefonderzoek verricht. Uit het model blijkt
dat naast de druk de belangrijkste procesparameters de filtratietijd en de langsstroomsnelheid zijn. Door het toepassen van een recirculatie ishet mogelijk om deophoping van
zouten aan het membraan (concentratie polarisatie) te beperken, zodat een hogere recovery
haalbaar iszonder verstopping van het
membraan door scaling.Tijdens het proefonderzoek is aangetoond dat door de toepassing van capillaire nanofikratie op het concentraat van een conventionele nanofikratie de
recovery inderdaad verhoogd kan worden.

Veelbelovend
Nanofikratie kan worden toegepast in de
waterzuivering om allerlei verontreigingen te
verwijderen, zoals zware metalen, hardheid,
pesticiden en kleur. Nanofikratie wordt traditioneel uitgevoerd in de vorm van spiraalgewonden membranen. In het voedingswater
van spiraalgewonden membranen mogen
geen zwevende stoffen aanwezig zijn, omdat
dit snel leidt tot verstoppingen van de
membraanelementen. Recent heeft Stork (nu
X-Flow) m nauwe samenwerking met Nuon
en DHVcapillaire nanofikratie ontwikkeld.
Het voordeel van capillaire membranen boven
spiraalgewonden membranen isde geringe
vervuilingsgevoeligheid, degoede hydraulische reinigbaarheid en de mogelijkheid van
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Procesvoering
Hoeziet de procesvoering er nu uit? Het
proces laat zich het eenvoudigst vergelijken
met de toepassing van ultrafiltratie. Gedurende een bepaalde periode wordt gefiltreerd,
waarbij alleen permeaat vrijkomt en geen
concentraat. Vervolgens wordt gespoeld (zie
afbeelding 1). Daarna volgt weer een periode
waarin gefiltreerd wordt.Tijdens de filtratie
komt alhet behandelde voedingswater vrij als
permeaat. Dit wordt ook wel dead-end procesvoeringgenoemd, waarbij in tegenstelling tot
cross-flow procesvoeringgeen continue
concentraatafvoer plaatsvindt.

DELFT/DHV
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spoeling met een lucht/water mengsel (AirFlush*). Hierdoor wordt een voorzuivering
overbodig en neemt het chemicaliè'ngebruik
a£Toepassingen liggen voor het oprapen,
zoals nanofikratie op oppervlaktewater, en
nanofiltratie op het effluent van een rwzi.
Daarnaast ishet energieverbruik lager dan bij
spiraalgewonden membranen, door discontinue afvoer van het concentraat onder lage
druk en door degeringere wrijvingsverliezen.
Almet allijkt capillaire nanofikratie de
membraantechniek van de toekomst.

Procesvoeringvancapillairenanofiltratie.

Filtreren
tijdens de filtratie wordt het water aan
de voedingszijde geconcentreerder,
zodat:
- risico op vervuiling toeneemt
- permeaatkwaliteit afneemt
- flux afneemt
daarom:
- periodiek spoelen (opnieuw opstarten)
- langsstroming door recirculatie
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Spoelen
spoelen heeft primair tot doel
om het opgeconcentreerde
water uit de installatie te
verwijderen en de filtratie
opnieuw op te starten (daarom
spoelen met voedingswater,
optioneel: met permeaat)
daarnaast heeft spoelen tot
doel om eventuele vervuiling te
verwijderen (optioneel:
toepassen van AirFlush)
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Verloop flux en retentie

Verloop flux bij vergroting van
systeeminhoud (V)
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Fluxen retentie.

Tijdens de filtratie hopen de verontreigingen zich op aan de voedingszijde van het
membraan. Zo nemen ookde concentraties
van zouten toe aan de voedingszijde. Dit heeft
in principe de volgende gevolgen:
de zouten kunnen een neerslag gaan
vormen, waardoor het membraan verstopt
raakt (scaling);
dezouten kunnen gaan doorslaan, waardoor de concentraties in het permeaat
hoog worden;

Fluxen inhoudvan deinstallatie.

Om te voorkomen dat de concentraties te
worden, wordt periodiek gespoeld. Het
hoofddoel van de spoeling is het verwijderen
van het water met de hoge concentraties, ofwel
het lozen van concentraat. Tussen haakjes: het
concentraat komt vrij onder lage druk, waardoor deenergievernietiging verwaarloosbaar is
(in vergelijking met de conventionele installaties,waarbij continu concentraat vrijkomt
onder hoge druk).Het spoelen heeft daarbij
natuurlijk ook tot doel om eventuele opgetreden vervuilingdoor afzetting van zwevende
stofop het membraan te verwijderen. De
goedeeigenschappen van capillaire membra-

deproductie neemt af, doordat het osmotische drukverschil over het membraan
toeneemt.

Aflo. 4:

15,00

nen met betrekking tot reinigbaarheid zijn
reeds genoemd.
Naast de in de tijd toenemende concentraties van zouten aan de voedingszijde treedt
nog extra ophoping plaats van zouten aan het
membraan. Door de lagesnelheden - in het
bijzonder aan het einde van de membraanmodule -wordt deze ophoping van zouten
aan het membraan nauwelijks verstoord. Het
gevolg isdat er nog eerder scaling optreedt en
dat de concentraties van zouten in het permeaat nog hoger zijn.
Dezeophoping van zouten -dezoge-

Verloop in de tijd van de flux en concentraties aan het membraan alsJunctie van de lan^sstroomsnelhcid (recirculatie).

Verloop flux als functie van de
langsstroomsnelheid (U= 0,5 m/s)

Verloop concentratie aan het membraan
(U = 0,5 m/s)
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naamde concentratie polarisatie - kan
verstoord worden door een langsstroming te
creëren. Het toepassen van een recirculatic
levert daarnaast nog het voordeel op dat er
menging plaatsvindt, waardoor het
membraan op alle plaatsen gelijk belast
wordt.

Verloop flux en druk (drukregeling)
mflux m druk

Dedrijvende kracht van een membraanfiltratie is het drukverschil dat aangebracht
wordt. In het conventionele ontwerp met
spiraalgewonden membranen worden
elementen in seriegeschakeld, zodanig dat in
alle elementen een bepaalde minimale langsstroming wordt behaald. Het ontwerp van de
installatie wordt dus voor een groot deel
bepaald door de maximaal toelaatbare concentratie polarisatie. Met het ontwerp ligt de
procesvoering van de installatie nagenoeg
vast.
Deprocesvoering van een capillaire nanofiltratie heeft meer vrijheidsgraden. Het
beheersen van de concentratie polarisatie is nu
namelijk een onderdeel van de procesvoering
(namelijk de recirculatie).De vrijheidsgraden
zijn nu: druk/flux, filtratietijd en langsstroming.

Filtratietijd en flux (model)
Gedurende de filtratietijd nemen de
concentraties aan de voedingszijde toe.Daardoor neemt het osmotische drukverschil toe.
De behaalde flux zal daardoor afnemen. Door
de afname van de flux wordt de toename van
de concentraties kleiner en de concentratie
polarisatie neemt af Dit geeft een remming
van de toename van het osmotische drukverschil.Daardoor daalt de flux ook minder snel.
Afbeelding 2 geeft het verloop van de flux
weer.
De retentie zal in de tijd afnemen door de
roenemende concentraties aan de voedingszijde van het membraan. Het verloop van de
retentie isvergelijkbaar met die van de flux.
In depraktijk iseen meer stabiele en hoge
flux gewenst. Door de inhoud van het systeem
te vergroten is het mogelijk om de opconcentrering te beperken, zodat de filtrarieperiode
verlengd kan worden.De invloed van het
volume op de flux is weergegeven in afbeelding 3.Bij het ontwerp dient daarom een
redelijke schatting te worden gemaakt van de
gewenste filtratietijden en degewenste flux.
Door het toepassen van buffers ishet mogelijk
om de membranen nagenoeg continu te
bedrijven mer een stabiele hoge flux.

Recirculatie en scaling (model)
Het doel van de recirculatie is reeds
besproken. Door langssrroming blijft de
24
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Afi.5:

Verloopfluxendrukbijdrukregeling.

concentratie polarisatie beperkt. Een lagere
concentratie polarisatie geeft een hogere flux
en een hogere retentie.Scaling is afhankelijk
van deconcentraties van zouten aan het
membraan. Een hogere flux en een hogere
rerentie geven een snellere toename van de
concentraties aan de voedingszijde. De verlaging van deconcentratie polarisatie isechter
groter dan de toename van de concentraties in
het voedingswater, zodat de concentraties aan
het membraan netto toch lager zijn. Door
toepassing van recirculatie worden de prestaties van de installatie dus niet alleen beter (een
hogere flux en een hogere retentie), maar
neemt het risico van scaling ook nog af In
afbeelding 4isde invloed van de recirculatie in

beeld gebracht. In de praktijk zal een langsstroomsnelheid worden toegepast van ongeveer 0,5m/s. Een hogere langsstroomsnelheid
biedt nauwelijks nog voordeel.

Proefonderzoek
Om een beter beeld te krijgen van het
gedrag van het proces in depraktijk is proefonderzoek verricht.Deproefinstallatie (zie
foto) isdaarbij toegepast op het concentraar
van een anaerobe nanofiltratie installatie op
pompstation Oldeholtpade (Nuon Water Friesland).Despiraalgewonden conventionele
installatie wordt bedreven met een recovery
van 80procent opgrondwater. Dit betekent
dat 20procent van het grondwater verspild

Proefinstallatie met1 "modulerubulairemembranen(D=5,2mm).
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Instelling evenwicht bij
flowregeling en bij drukregeling

scaling

Inde beginsituatie treedt scaling op door te hoge
concentraties van zouten aan het membraan. Na enkele
uren treedt geen scaling meer op. De liggingvan het
evenw icht is afhankelijk van de regeling. De behaalde
permeaatkw aliteit blijkt eveneens afhankelijk te zijn van de
regeling (gemeten}. Inde figuur wordt een mogelijke
verklaring hiervoor gegeven, zie ook de toelichting.
drukregeling
flux daalt, recovery daalt, dus lagere concentraties en
lagere concentratie polarisatie, minder scaling en minder
doorslag van zouten
evenwicht met tage flux en lage recovery met behoud
van of zelfs betere permeaatkwatiteit

geen
scaling

concentraties aan voedingszijde

Aflo.6:

flowregeling
druk stijgt, recovery en flow blijven gelijk,flux door niet
vervuilde membraanopp. stijgt door hogere druk, hogere
concentratie polarisatie, meer doorslag van zouten,
lagere concentraties aan voedingszijde, minder scaling
evenwicht met behoud van flux en recovery, maar met
hogere concentraties van zouten in het permeaat

Scalingenevenwichtbijflowregelingendrukregeling.

•

Door het toepassen van recirculatie
worden de prestaties van de installatie
verhoogd (een hogere flux en een hogere
retentie) en het risico op scaling wordt
kleiner;

•

Door middel van proefonderzoek is enige
ervaring opgebouwd met het proces.
Toepassing van capillaire nanofiltratie op
het concentraat vaneen conventionele
nanofiltratie op grondwater bicdr de
mogelijkheid om de recovery te verhogen.
Derecirculatie lijkt hierbij de belangrijksre factor tezijn. Onderzocht moet
worden ofmet een spiraalgewonden
nanofiltratie element vergelijkbare resultaten kunnen worden behaald.

LITERATUUR:

Postj . f2000). Rccovery+, naar eenhofere recovery met capillaire nano/titratie. Afstudeerverslag TU Delft.

wordt. Het concentraat (hetgrondwater in
ingedikte vorm) moet nabchandeld en geloosd
worden. Een hogere recovery isdaarom wenselijk vanuit het oogpunt van milieu en kosten.
Derecoveryvan de conventionele installatie
kan waarschijnlijk wel verhoogd worden,
maar dan neemt het risico op scaling ooktoe.
Een hogere recovery betekent niet alleen dat
de concentraties in het voedingswater toenemen, maar ook dat de langsstroomsnelheid
daalt (hoge concentratie polarisatie). Het
verhogen van de recovery is beter te verwezenlijken door het concentraat te behandelen met
een capillaire nanofiltratie. Dekeuze hiervoor
ismet name ingegeven door degoede reinigbaarheid.
Uir proefrcsulraten blijkt dat met het
model een redelijke voorspellinggedaan kan
worden van de kwaliteit van het permeaat.
Evenzo wordt duidelijk dat degemiddelde flux
afneemt bij langere filtratietijden (conform
het model).
Tweeproeven zijn uitgevoerd, waarbij in
één proefher systeem drukgeregeld isen in de
andere flowgeregeld. Beideproeven hebben
voor het overige vergelijkbare instellingen met
betrekking ror recirculatie en filtratietijd. In
beide proeven treedt scaling op.Bij de flowgeregelde proefis dir zichtbaar alseen drukstijgingen bij de drukgeregelde proefals een
flowdaling (in afbeelding 5is het verloop gegeven van de proefmet drukregeling). In beide
proeven wordt na enige uren looptijd een
evenwichtssituatie bereikr, waarbij geen
verdere scaling optreedt. Deconcentraties van
zouten in het permeaat zijn bij de flowgeregelde proefechtet wel hoog.De retentie van
tweewaardige zouten isdan gedaald van meer
dan517 procent tot circa 30procent (voedings-

water isconcentraat).In afbeelding 6iseen
verklaringgegeven van dit verschijnsel.

WesselsL. eral.(2000). Dead-end nanofiltratie voor hergebruik
re^eneraat ionenwisselaars. H_,0 nr.6, paß. 11-21.

Met drukgeregelde capillaire nanofiltratie
blijkt een recovery op het grondwater behaald
te worden van circa 83procent. De flux is laag,
namelijk 6-8 l/m 2 .h.
Met een flowregeling iseen hogere flux en
een hogere recovery haalbaar, maar dan worden
deconcentraties vanzouten in het permeaat
eveneens hoger. Ervindtdan echter nog wel
volledigeverwijdering plaats vande kleur.
Devraag is nu ofcapillaire nanofiltratie
een goedeoplossing is bij toepassing op
concentraat. Een vergelijkend proefonderzoek
zou moeten worden verrichr mer spiraalgewonden nanofilrrane op het concenttaar, die
ook bedreven wordr met een recirculatie.De
verwachting isdat de reinigbaarheid van de
capillaire nanofiltratie bij deze toepassing
nauwelijks voordeel biedt.

Conclusies
•

•

•

Capillaire nanofiltratie iseen veelbelovende techniek met name alsdeze toegepast wordt op water met een hoge vervuilingspotentie (zoals oppervlaktewater,
effluent van eenrwzi);
Deprocesvoeringvan een capillaire nanofilrratie-installatie is flexibeler dan die van
een conventionele installatie, omdat naast
een variatie van druk offluxook gevarieerd kan worden met filtratietijd en
langsstroomsnelheid;
Bijhet ontwerp van een capillaire nanofiltratie-installatie isde inhoud een belangrijke ontwerpparameter. Hoegroter deze
is,des te langer isde filtratietijd met een
stabiele hoge flux;
H20
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