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'Luchtsipoeling bij
ultrafiltratie

Trinapegecombineerdelucht/waterlangsspoeling, luchtdosering indevoedingvande
module.
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Waterleiding Friesland neemt inmaart een ultrafiltratie-installatie met een capaciteitvan
150kubieke meterper uuringebruik voorhet terugwinnen vanspoelwater. Het ontwerp is een
primeur inNederland, omdat lucht wordtgebruikt om de reiniging vandemembranen te
verbeteren. Hetgebruik vanluchtvereist eenverticale opstelling vande membraaumodules.Uit
proejonderzoek blijkt datdit conceptwerkt. Hierdoor kan het chemicalié'nverbruik met circa
515 procent dalen. Bijkomende voordelen zijn een hogere/lux enrecovery.Deinstallatiestaat op het
pompstation Spannenburg. WLFriesland kreeg hiervoorsteun van advies-en ingenieursbureau
DHV enmembraanproducent Stork Friesland.
Bijdehuidige toepassingen van micro-en
ultrafiltratie ishetchemicalié'nverbruik voor
de reiniging hoog.Zoisbijdebehandeling
van spoelwater vaak iedere drieuureen
chemische reiniging met zuur en waterstofperoxide noodzakelijk 1 !Dithoge
chemicalié'nverbruik isongewenst uithet
oogpunt van milieu, kosten en bedrijfsvoering.Ook de recovery islager bijeenhoog
chemicalienverbn.uk doordat de chemicaliën
na een chemische reiniging moeten worden
uitgespoeld voordat de installatie weerin
productie kanworden genomen.
In hetontwerp van de ultrafiltratieinstallatie voor hetterugwinnen van spoelwater op pompstation Spannenburgis
geprobeerd hetchemicaliénvcrbruik terugte
dringen. Ditisalleen mogelijk alsde
hydraulische reiniging wordt verbeterd,
bijvoorbeeld meteen gecombineerde
lucht/water langsspoelmg. Bij deze verbeterde
hydraulische reiniging wordt tijdens delangsspoeling met water (ookwel forwardflushof
cross flush genoemd) een hoeveelheid lucht
gedoseerd indevoeding naar de modules. Het
principe hiervan isweergegeven in
afbeelding r.
Door degecombineerde lucht/water langs20 H 2 0 # 4-1999

spoelingwordt decross-flow snelheid verhoogd
van <0,5m/s (regulierewater langsspoeling)
naar > 1 m/s.Het belangrijkste effect vande
luchtdosering isechter devormingvan lokale
snelheidsgradiënten indewatermassa langshet
membraanoppervlak (zieafbeelding 2).Om een
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Meestkenmerkendestromingspatronen.De
juistelucht/waterverhoudingbepaaltde
effectiviteit vandespoeling. Hetmiddelste
stromingspatroonmoetwordengecrcé'erd
voordemeestejjectievereiniging.

maximaal reinigingseffect tekrijgen moet de
juiste lucht/water verhouding wordengevonden.Indeliteratuur zijn een aantalonderzoeken naar eengecombineerde lucht/water langsspoelinggerapporteerdz)'3M'5M.7).gij a U e
onderzoeken werd eensterkpositiefeffect van
deluchtdosering opdefluxgevonden.
Het idee vaneen gecombineerde lucht/water
langsspoelingisniet nieuw.Bij alle bekende
onderzoeken naar gecombineerde lucht/water
langsspoeling isechter sprake van een continue
dosering van lucht onder cross-flow condities.
Dit heeft het nadeelvaneen hogere energieconsumptie?!.Oppompstation Spannenburgis
voorheteerstgeëxperimenteerd met discontinue gecombineerde lucht/water langsspoeling
en wordt de installatie 'dead-end' bedreven.
Slechts enkelemalen perdagwordt hierbij

Verticaalopgesteldetestmodule(fotolinks]metluchtdoseringindevoedingendirectopdeeindkap(fotorechts)
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eengecombineerde lucht/water langsspoeling waarbij demodules horizontaal
opgesteld zijn, zalderhalveduidelijk inferieur zijn in vergelijking met een verticaleopstelling van de modules. Bovendien
isdeontluchting na een luchtspoeling
problematisch bij horizontale opstelling.

Afb.4

Luchtverdelingbyinjectiealleenindevoeding. Fotorechtsvanonderafgezien.

lucht gedoseerd in de voeding tijdens de
forward flush. Deresultaten van dit onderzoek
zijn voorWaterleiding Friesland aanleiding om
degecombineerde lucht/water langsspoeling
daadwerkelijk mogelijk te maken in de ultrafiltratie-installatie op pompstation
Spannenburg.

gevoerd met drinkwater. Daarbij isgetest met
verschillende lucht/water verhoudingen en
verschillende capillairen/buizen (1,5mm en
5,2mm).Bovendien isgetest met een verticale
en een horizontale opstelling van de modules.
Uit de tests zijn de volgende conclusies
getrokken:

Resultaten proefonderzoek
Het proefonderzoek naar gecombineerde
lucht/water langsspoeling begon vorigjaar
april met een proefinstallatie waarin de
module zowel horizontaal als verticaal kon
worden geplaatst. Deaansluitingen (eindkappen]opdemodule waren doorzichtig
uitgevoerd zodat de in- en uitstroming van
lucht en water zichtbaar was.Bij het proefonderzoek zijn 8inch modules gebruikt en is
de lucht gedoseerd in de voeding naar de
module. Het was echter ook mogelijk om de
lucht direct in de eindkap te doseren.
Drinkwater
Voordat het proefonderzoek op spoelwater
werd uitgevoerd, zijn een aantal tests uit-

Tabel1:

Deverdelingvan lucht en water overde
capillairen/buizen wasvoldoendebijdosering vandelucht in devoeding naar de
module.Bijdosering vande lucht direct op
deeindkap bleek de verdeling minder goed.
Delucht/water verhouding bleek optimaal tussen 1 en 5.Dit wordt ookbevestigd in de literatuur).
Luchtspoeling is toepasbaar voorzowel de
1,5mm alsde5,2mm capillairen/buizen.
In deliteratuur wordt ook verslag gedaan
van onderzoeken naar luchtspoeling met
kleinere capillairen2),5),6).
Bij horizontale opstelling van de module
isdeverdeling van de lucht over de capillairenzeer slecht.Debovenste capillairen
krijgen alleen lucht en de onderste alleen
water.Deefficiency van de reiniging met

Spoelwater
Deproefinstallatie isvervolgens op pompstation Spannenburg geïnstalleerd om het
effect van een gecombineerde lucht/water
langsspoeling bij de behandeling van spoelwater te testen. Hierbij konden de resultaten
worden vergeleken met een eerder uitgevoerd
onderzoek zonder luchtspoeling 1).
Deresulraren van het proefonderzoek met
lucht/water langsspoeling en het proefonderzoekzonder lucht/water langsspoeling, zijn
weergegeven in tabel 1 en afbeelding 6. Bijde
proevenzonder lucht/water langsspoeling

Vergelijkingresultatenproejonderzoekmetenzonderluchtspoeling.

Duur van het proefonderzoek
Stabiele productie flux
Netto flux
Trans membraandruk
Luchtspoeling:
- frequentie
- debiet lucht
- debiet water
- lucht/water verhouding
Reguliere reiniging:
- frequentie
- gebruikte chemicaliën
- inweektijd
Uitgebreide reiniging:
- frequentie
- gebruikte chemicaliën
- inweektijd

zonder lucht spoeling

met luchtspoeling

± 5weken
±i 3 5 l/(mMi)

± ïo weken
± 145l/(m2.h)
± 130l/(m2.h)
± 0,6bar

±5>51/K.h)
± 0,7bar
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

± 8maal per dag
± 20Nm3/h
± 5m3/h

±12 maal per dag

± één maal perdrie dagen
HClenH202
5-15 minuten

HClenH 2 0 2
5-15 minuten
± tweemaal per week
StorkMemclean en NaOCl
2uur

Proefinstallatieoppompstation
Spannenburg.

(rode lijn) werden de membranen zeer
frequent chemisch gereinigd met chemicaliën.
Met een periodieke lucht/water langsspoeling
(blauwe lijn) wordt het chemicaliënverbruik
significant beperkt, terwijl deopbrengst van
de installatie aanmerkelijk is verhoogd.

±4

niet toegepast

Uit het onderzoek met spoelwater kon
worden geconcludeerd dat de periodieke
reiniging met behulp van een gecombineerde
lucht/water langsspoeling resulteert in een:
hogere stabiele flux,
verlagingvan het chemicaliënverbruik
met circa95procent
en een significante verhoging van de
recovery.
H 2 O # 41999
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Resultaten met en zonder luchtspoelinci.

Genoemdeeffecten vandegecombineerde
lucht/water langsspoelingleidenderhalvetot
eensignificante besparingopdeinvesteringsendeexploitatiekosten.
Opbasisvanbovenstaandevoordelenvan
degecombineerde lucht/water langsspoeling
heeft WaterleidingFriesland beslotenomde
ultrafiltratie-installatie voordeterugwinning
vanspoelwateroppompstation Spannenburg
uittevoerenmetverticaalopgestelde modules.Voorderealisatieheeft Waterleiding
Frieslandsubsidieaangevraagd inhetkader
vandeEnergie/Investeringsregeling voorde
NonProfit sector(EINP)enhet
Meerjarenprogramma IntersectoraleNieuwe
Technologieën(MINT).

Ultrafiltratie pompstation Spannenburg in aanbouw

22

H 2 0 # 41999

Ontwerp van de
installatie
Dehuidigespoel: i
waterbehandelingop
;
.
î
pompstation
Spannenburg bestaat
0.6 P
uitvlokvorming
gevolgddoorlamellenbezinking.Daarna
216
240
wordthetspoelwater
naareen afgekoppeld
-TMPvertikaleUF:
snelfdter indehoofdzuiveringgevoerd.
Hetslibwordtnaar
eenopslag-enbezinkbuffer gepompt.Indenieuwesituatiezalhet
spoelwater wordenbehandelddoormiddel
vanultrafiltratie. Hetpermeaatvandeultrafiltratiewordtvervolgensvia snelfiltratie
gezuiverd totdrinkwater.Hetperiodiek vrijkomendeconcentraatwordtviadebestaande
lamellenbezinkers afgevoerd.
1,6

!

Deultrafiltratie-installatie bestaatuitvier
stacksmetelkelfmembraanmodules vandrie
meter lengte.Het totale membraanoppervlak
bedraagt circa 1400vierkantemeter.Onder
normaleomstandigheden wordtdeinstallatie
bedreven bijeenvasteflux van 100l/(m2.h).Bij
uitvalofonderhoudaanéén straat kunnende
overgeblevenstraten wordenbedrevenmet
eenhogere flux.
Hetontwerpvandeultrafiltratieisopeenaantal
punten vernieuwend.
Allereerstwordendedrie
meterlangemodulesverticaal
geplaatst,zodatdereiniging
metlucht mogelijk is. De
membranen worden hierbij
niet indrukvaten geplaatst.
Demembraanelementen zijn
bovenenonder tussende
voedingsheadersgeplaatsten
metbehulpvanvictaulic
koppelingengefixeerd.De
membranen wordeninvier
rijen aandewandvanhet
huidige spoelwatergebouw
geplaatst.
Verderishetmogelijk om
zowelchemicaliëntedoseren
inhetterugspoelwater alsin
hetlangsspoelwater.Erkan
bovendienzowelmet
voedingswater(ruwspoelwater)alsmet bedrijfswater
wordenlangsgespoeld.
Achterliggendefilosofiehierbijisdatdechemicaliënaan
dejuiste(vuile)kantdeinstallatiebinnenkomt, waardoor

heteffect vandechemicaliënmaximaalenhet
verbruikvanchemicaliënminimaalis.
Kostenentermijn vanrealisatie
Detotalekostenvoordeinstallatie,inclusiefmembranen,bedragencirca1,6miljoen
gulden.Dezebouwkostenzijnexclusiefde
kostenvoorhetgebouweninclusiefalledoor
tevoerenaanpassingen aandebestaande
installatie-onderdelen.Deinstallatiezal
volgendemaand inbedrijfwordengenomen.
Vanafhetbeginvanhetontwerp isde
installatie hiermeebinnenéénjaargerealiseerd.Hetproefonderzoek heeft daarbijde
realisatienogvettraagd.
Nabeschouwing
Methetuitgevoerdeproefonderzoek is
aangetoonddateengecombineerde
lucht/water langsspoelingeen belangrijk
instrument isomdevervuilingvanmembranentebestrijden. Erwordenderhalveook
toepassingen verwachtophetgebiedvan
micro-enultrafiltratie vanoppervlaktewater,
effluent vanrioolwaterzuiveringen enindustriëleafvalwaterzuiveringen. Bij dezetoepassingen isdebeheersingvandemembraanvervuilingnogsteedseen belangrijk
onderwerp. «"
Met dank aanO.Hoekstra
(Waterleiding Friesland) en L.Wessels
(DHV)
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