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Microfikratiemetpersluchtïdniginggoedekeuzebij
teruawinnenzwaarbelast
spoelwater

too 1/m.yheneenzwevend stofgehalte vanéén
gram perliter - niet ongewoon voor carry-over
spoelwater -bedraagt dezwevende stofbelasting vanhet membraan circa 100gram/m 2 /h.
Afhankelijk vanhetmembraantype enhet
zwevende stofgehalte vanhetinde module
geaccumuleerde slib komt menopeenvuilbergend vermogen vancirca0,2tot 1,3liter
slib pervierkante meter membraanoppervlak.
Dit betekent echter datditbergend vermogen
al nazo'n 15minuten voor 100procent benut
kan zijn. Dientengevolge ishet terugspoelinterval ookeenkwartier enisdeze zelfsal
snel veelkorter ingeval vaneenslechte
filtreerbaarheid van hetindemodule aanwezige slib (hoge filtratieweerstand) enofsnel
verstoppende membraanporiën alsgevolgvan
de hoge deeltjesflux. Metname dit laatste
verschijnsel noopt onsertoeeen kwalitatieve
vetgelijking temaken tussen ultra- enmicrofiltratie.
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Toepassing van membraanfiltratie bij dezuivering van ijzerhoudend spoelwater vansnel/ilterstot
drinkwater issuccesvolgebleken. Met name vanuit oogpunt van (micro-biologische] kwaliteit kan
membraanfiltratie - medegezien in liet licht van nieuwe technologische ontwikkelingen en dalende
membraanpnjzen - eengoed alternatiefztjn voorhetgebruikehjke coagulatie-, sedimentatie-en
filtratieproces. Micro- eu ultrafiltratie komen in principe in aanmerking als(voorlzuiveringstechniek vanvaak zwaar, metzwevendestof bacteriën eu andere aan zwevendestofgerelateerde
parameters, belastspoelwater. Naast permcnatkwalitcit spelen metname detechnische betrouwbaarheid, waaronder reinigbaarheid encontinu haalbare {lux, ecu belangrijke rol.
Voor hetafvangen vandecarry-overvan
de pelletreactoren wordt meestal gebruik
gemaakt vandubbcllaags snclfilters, vanwege
het grote vuilbergend vermogen. Hetspoelwater vandezefilters kanmeer danééngram
per liter aanzwevende stofbevatten. Grootschaligepraktijkervaring metde behandeling
van dit zwaar belaste type spoelwater beperkt
zich opdit moment tothetgebruikvan
conventionele technieken. Onlangs begon
proefonderzoek metmicro-en ultrafiltratie.
Hieruit komt steeds duidelijker naar voren dat
microfikratie devoorkeur geniet boven ultrafiltratie, metname wanneer gebruik kan
worden gemaakt vankrachtige luchtreiniging
vanafde permeaatzijde. Ditishetgeval bijde
zogenaamde outside-in mictofiltratie. Indit
artikel wordt gepoogd hiervoor een plausibele
verklaring tegeven,onder meer door 'zandfiltratie analogie'tegebruiken ente refereren
aan onderzoeksresultaten.

filtratie) eenbeperkende factor kanzijn.Aan
de hand vanenkele berekeningen kandit
worden aangetoond. Bijeenfluxvan

Afb.1:

Bijdewaterbehandeling worden microfiltratie-membranen met een poriediameter
groter dan0,1limen kleinerdan4,0urnen
ultrafiltratie-membranen meteen poriediameter groter dan0,01pm en kleiner dan0,1
(jm toegepast (diverse auteurs gebruiken
overigens verschillende grenswaarden).Dit
verschilinporiediameter betekent nietper
definitie datdekwaliteit vanhet permeaat
van eenultrafilter veelbeter isdandatvaneen
microfilter. Ingevalvansymmetrische microfiltratiemembranen heeft namelijk een deeltje
dat hetmembraanoppervlak passeertnog
altijd eenaanzienlijke kans het membraan
niet tepasseren doordat hetindeporie wordt
afgevangen. Hiertoe valt eengoede parallel te

Verwijderingvanfines'dooimicrojïltratie(links)en ultrafiltratie(rechts)ismogelijkeenverklaringvan het
feit waarommetnamebijhogezwevendestofgehaltesdeTMPbijultra/iltratieveelsnellertoeneemt. De
jjjnerejractievandeaftejiltrercndeeltjesverstoptnaverloopvantijdde ultraporiën,terwijlzijdemicroporie
kunnenbinnendringen.Daarwordenzijaltijd nogvooreensubstantieelgedeelteverwijderdalsgevolg van
'bezinking'enadsorptieaandeporiewand.Verwijderingvandezedeeltjesuitdeporievereistevenweleen
krachtigelucht/waterstroomdoorhetmembraan.

Zwevende stoft>elasting en flux
Bijdebehandeling vanbijvoorbeeld carryover spoelwater moet eenzeer grote hoeveelheid zwevende stofworden verwijderd, zoveel
zelfs, dathet 'vuilbergend vermogen' vande
membraanmodule (metname bij dead-end
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trekken mer een zandfdter. Deparallel spitst
zich toeop twee filtrariemechanismen, namelijk porieverstopping en dieptewerking.

Effectieve reiniging, waarbij
diep in het membraan binnengedrongen deeltjes worden
verwijderd, kan geschieden met
behulp van intensieve luchtspoeling. Deze methode is ingeval van flexibele holle vezelmembranen slechrs mogelijk
bij outside-in systemen. Hierbij
wordt onder relatiefhoge druk
(circa600kPa)met lucht het op
de membraanwand en in de
poriën aanwezige vuil weggeblazen.Deluchtstroom is
inside-out en perst de binnengedrongen vuildeeltjes uit de
microporiën. Het losgemaakte
vuil wordt met behulp van
voedingswater aan de voedingszijde afgevoerd.

Ponevcistoppiiicj en dieptewerking
Porieverstopping bij membranen isvergelijkbaar met verstoppingsfiltratie bij langzame zandfdters. Snelle porieverstopping
zorgt er voordat nagenoeggeen gebruik
gemaakt kan worden van dieptewerking,
waardoor de weerstand over het filter snel
toeneemt.Van(dubbellaags) snelfilters weten
wedat, vanwege degroverediameter van het
filtermateriaal, deeltjes dieper het filterbed
kunnen binnendringen, alvorens ze worden
afgevangen. Eengeleidelijke toename van de
filterweerstand is het gevolg, terwijl met een
relariefklein filteroppervlak veel vuil wordt
afgevangen. Omdat bij snelfiltratie deeltjes
worden verwijderd die(zeer)veel kleiner zijn
dan de inwendige poriediameter, isde kwaliteit van het fikraat bovendien veel beter dan
men in eerste instantie zou verwachren. Ingevalvan behandeling van vuilwaterstromen
kan het verschil in performance van beide
membranen redelijk goedverklaard worden
mer de snelfilrratie-langzaamzandfiltratieanalogie.
Het verschijnsel vandieptewerking treedt
bij microfiltratiemembranen eerder op dan bij
ultrafiltratiemembranen. Snelle verstopping
van de ultraporiën door 'fines' leidt vaak tot
(ongewenst) snelleafname van de flux (zie
verder afbeelding 1).Onregelmatigheden in de
grovere membraanporiën zorgen erbij microfiltrarie voor dat net als bij het snelfilter de
'fines' -ondanks dat zede porie binnendringen - kunnen bezinken op,ofadsorberen aan
de poriewand. Van dieptewerking kan echrer
pas blijvend worden geprofireerd wanneer het
ingedrongen vuil tijdens een spoeling weer
effectief wordt verwijderd. Net als bij diepbed-snelfiltratie isdaarom het gebruik van
intensieve luchtspoeling noodzakelijk. Dit
vereist een relatiefhogedruk vanafde permeaatzijde. Degebruikelijke membraanbuisjes kunnen deze hoge druk slechts van
binnenuit verdragen, omdat ze anders kapotgedrukt worden. Bovendien worden bij reiniging van binnenuit deporiën opgerekt in
plaats van samengedrukt. Genoemde mogelijkheid van persluchtreiniging iseen belangrijke feature van zogenaamde outside-in
microfiltratie.
Outside-in microfiltratie
Het Memcor-systeem maakt gebruik van
het outside-in principe, waarbij her op het
membraan geaccumuleerde vuil met petslucht wordt weggeblazen en met een geringe
hoeveelheid vuil water (geen permeaat) wordt
afgevoerd (zieafbeelding 2).Bijdiverse onderzoeken naar polishing van rwzi-effluent met
HzO

Luchtspoelingbijoutside-insysteem

micro- en ultrafilrratie isvasrgesteld, dat met
outside-in microfilrratie hoge fluxen (90-120
l/m 2 /h)kunnen worden gehandhaafd in
tegenstelling tot lagere fluxen (40-60 l/m z /h)
met inside-out micro-en ultrafiltratie (permeaarterugspoeling)1)'2)'3)'4W.8)'9).Ook bleek de
reinigingsbehoefte met chemicaliën bij microfiltratie met persluchtreiniging aanzienlijk
lager (één atwee maal per week) en gemakkelijker dan bij membraansystemen met permeaatreiniging10.1.

spoelinterval en de hoogre van de flux (zie
afbeelding 3).Eén tot twee maal per week vond
chemische reiniging plaats.Hierbij werd
gebruik gemaakt van basische en zure reinigingsvloeisroffen. Dit isgezien de vuillast
opmerkelijk laag.Na behandeling van het
spoelwater met microfiltratie resreert een
permeaarkwaliteit die in sterke mate vergelijkbaar is met dedrinkwaterkwaliteit van de
locaties (gelijke hardheid en ijzer- en
mangaanconcentrarie).

In samenwerking met DZH en WZHO
heeft Gronrmij recentelijk onderzoek verrichr
naar de behandeling van het spoelwater van
carry-over filters'M. Debehandelde spoelwatersonderscheiden zich onder meer door het
toegepaste onthardingschemicalie: natronloog
versus kalkmelk.

Conclusie
Opgrond van dezeonderzoeken en andere
praktijkexperimenten«' mag worden geconcludeerd dar microfiltratie in combinatie met
krachtige inside-out luchtteiniging bij zuivering van zwaar belasr spoelwater te verkiezen
kan zijn boven ultrafiltratie. Fijne deelrjes
worden voor een belangrijk gedeeltedieper in
de porie afgevangen, zonder dat deze snel
verstopt. De fluxen bij luchtgespoelde microfiltratiemembranen zijn doorgaans dan ook
hoger dan bij ultrafiltratiemembranen. Bij een
krachtige luchtreiniging van binnenuit kan
het optreden van hardnekkige vervuiling relatieflang worden uirgesreld. Bovendien treedt
hierbij vrijwel geen permeaatverlies op.Voor
het wegspoelen van het met de luchtspoeling
losgekomen vuil wordt voedingswater
gebruikt (tweetot zes procent). Bij ultrafiltra-

Mer een compacte microfiltratie-installariemet vier vierkante merer membraanoppervlakzijn diverse fluxen beproefd en de
voedings- en permeaatkwaliteit geanalyseerd.
Beidespoelwaters bleken, ondanks zwevende
stofgehaltes van 25-400mg/l, respectievelijk
350-950mg/l, uitstekend filtreerbaar. De vastgestelde vervuilingsnelheden -gemeten als
oplopende transmembraandruk per dag liggen in deorde van grootte van o.1-0.3
bar/dag en zijn afhankelijk vanhet terug-
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