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Dequick-scan isontwikkeldomsnelenreproduceerbaaronderstandaard-conditiesprestatiesvan
micro-enultrafiltraticmctnbranen tevergelijken. Deontwikkeldemethodecjee/teeneersteindruk
vandehaalbaarheid vanmicro-enultrafiltratie opeenbepaaldwatertype,enmaakt bovendieneen
selectiemogelijkvan degetestetypenmembranen. Hetquick-scan meetprotocol wordtuitgevoerd
meteenvoorditdoelontwikkelde installatieeniseeninstrumentomderisico'sbijdeimplementatie
vanmicro-enultrafiltratie tebeperken.
Derisico'sbijhettoepassenvanmicro-of
ultrafiltratie hebbenmetnamebetrekkingop
hetwelofniet halenvandebenodigdecapaciteitopkortereoflangeretermijn. Hetrisico
wordtgroternaarmatedeterealiserencapaciteitgroter wordt.Doorhetmodulaire karakter
vanmembraantechnologie kanineenvroeg
stadium eenontwerpvooreeninstallatie
gemaakt wordenopbasisvanervaringenen
eenstandaardsysteem. Hierbij moet een
belangrijke aannamegedaanworden tenaanzienvandeflux(opbrengst inliterspervierkantemetet membraanoppervlak peruur].
Hetgrootste risicometderealisatievaneen
dergelijke installatieisdatdeaangenomen
flux nietgehaald wordtalsgevolgvanmembraanvervuiling.Degevolgenzijneenintensievetebedrijfsvoering (frequenter spoelenen
chemischreinigen),capaciteitsvetliesenvervroegdemembraanvervanging hetgeen uiteraardalsongewenstwordtbeschouwd.Parametersdievaninvloedkunnenzijnopdemembraanvervuilingzijn hetwatertype,hetmembraanmateriaal,devezeldimensies,demembraanmoduleconstructie, debedrijfsvoering en
hetontwerpvandeinstallatie.
Voordathetglobaalontwerpwotdt
gemaakt,ishetineersteinstantienodigvast
testellendattoepassingvanmicro-ofultrafiltratiehaalbaat isophettezuiverenwatertype.
Daatnaishetnoodzakelijk eenkeuzetemaken
uitdebeschikbaremembraanelementen.Deze
keuzeisnieteenvoudigomdat:
hetmembraanzelfvaninvloedkanzijn
opde membraanvervuiling;
doordeopmarsvanmicro-en ultrafiltratieeengrotevetscheidenheidinbuisvormigeencapillaire membraanelementen
opdemarktverschijnt ,
demembranen nietaltijd uitwisselbaat
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zijn ineengekozensysteem (standaardisatieindevormvandeelementenenhet
membtaansysteem ontbreekt)2';
totophedengeencomputetmodellen
beschikbaarzijn,zoalsbijnano-enhyperfiltratie, omeengoedeafweging vande
mogelijkealtetnatieven temaken.
Inzicht indevervuilingsnelheid,deaard
endematevandevervuilingisvangroot
belangvoorhetuiteindelijk ontwetp vande
installatieendebedrijfsvoering. Heteerder
genoemderisicokannamelijk alleen afgedekt
wordendooronderzoekuit tevoeren. Zo
wordtdevervuilinginkaartgebrachtende
optimalebedrijfsvoeringgevondenomdever-

vuilingsnelhcidendeblijvende vervuiling
(vervuilingdiemeteenintensieveveelalchemischereinigingnietmeet teverwijderenis)
teminimaliseren.Totdusvetwaten hietvoor
tweemanieten:
Directbeginnen meteendemonsttatieinstallatie,methetvoordeeldathetgeproduceerdewaterkanwordengebruikt.
Nadeelisdatdeinvloedvanhetgekozen
membtaanopdemembraanvervuiling
nietwotdt vastgesteld.
Onderzoek metéénofmeerdere proefinstallaties.Hetvoordeelhiervanis,dat
wanneer detechnieknietgoedblijkt te
weiken,eenontendable investetingisvermeden.Nadeelisdeveelalhogeonderzoekskosten.
Dequick-scangeeft inkortetijd eenindtukof
detechniek haalbaar is,zodateeneersteselectievanmembraanelementen kanworden
gemaakt.Alsdetechniek wélgoedblijkt te
werken,kanhetondetzoek met proefinstallatiesbepetkten/ofbekott wotden.
Meetprotocol en installatie
Ommembtanenen membraanprestaties
zogoedenzoobjectiefmogelijk metelkaatte
vergelijken iseenmeetprotocolvootdequickscanopgesteld.Hetprotocolwaarborgteen
objectievevetgelijkingvande membraanprestatiesondetstandaard-condities.De
membraanprestaties komentotuiting inde
gemiddeldegenotmaliseerdeflux,devervuilingsnelheid,dematevanblijvende vervuiling
naeenintensievereinigingendekwaliteitvan
hetpermeaat.Inhetprotocolwordendeverschillendemembranen tegelijkertijd (parallel)
ondergelijkeconditiesgetest.Gedurendeeen
testwordtdefluxdoordemembranen ineen

Voordequick-scanwordteenkleinegeautomatiseerdeinstallatiecjebruikt.
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aantalstappen(runs)verhoogd.Hierbij wordt
delooptijd perstapbepaalddoorhettotaalte
filtreren volumepervierkantemeter
membraanoppervlak.Perstapofrunwordtde
flux constantgehoudenvoorelkmembraan.De
spoel-enreinigingsfrequenties zijn afhankelijk
gemaaktvaneenconstantevuillastenzijnvoor
elkmembraan hetzelfde.Ditgeldtookvoorde
terugspoelflux enhettotale terugspoelvolume
pervierkantemeter membraanoppervlak.
Nadathetgewenstegefiltreerde volumebijeen
ingesteldefluxbereiktis,wordendemembranenintensiefgereinigd.Zokandeblijvende
vervuilinginkaartwordengebrachtalvorens
devolgendefluxwordtingesteld.Opdezewijze
wordennietalleendemembraanprestatiesvergeleken,maarontstaatookinzicht inde fluxafhankelijkheid daarvan.

braandruk (TMP)alsfunctie vande looptijd.
Duidelijk tezienisdetrapsgewijze verhoging
vandefluxenhetafnemen vandebijbehorendelooptijd.Bijeenhogerefluxhoeft immers
minder langgefiltteerd tewordenomhetvastgesteldetotaaltefiltrerenvolumepervierkante
metermembraanoppervlak terealiseren.Met
hettoenemenvandefluxneemtzoalsverwacht
ookdeTMPtoe(bijeengelijkegenormaliseerde
flux isvooreen tweekeerzohogefluxeen
tweemaalzohogedruknodig).Opmerkelijk in
hetvoorbeeldisdedrukopbouw(devervuilingsnelheid)vanmembraanUF2.Ditmembraan
haaltbijdelagefluxvan251/h.m2gemakkelijk
het totaaltefiltrerenvolume.Bijdefluxvan50
1/h.m2wordtditvolumenognetbehaald,bijde
hogerefluxen echternietmeer.Deoverigetwee
membranen liggenbeduidend lagerindruken
verschillenweinig.

Omdathetprotocol(onderanderehet
handhaven vandefluxendoorverschillende
parallelgeschakeldemembranen) in bestaande
proefinstallaties nietuitvoerbaar was,iseen
installatieontwikkeld.Dezebiedtplaatsaan
maximaalviermembraanelementen enkan
eengrotediversiteitaanbedrijfsvoeringen aan.
Debesturingendedataverwerkingzijnvollediggeautomatiseerd zodatdemethodereproduceerbaarenweinigarbeidsintensiefis.
Directekoppelingmet kantoorautomatisering
ismogelijk. Hierdoor kandeinstallatie bijvoorbeeld middelseenmodemverbindingop
afstand wordenbestuurd ofgecontroleerd.

genormaliseerde flux =

Voorbeeld
Inafbeelding 1 staateenvoorbeeldweergegevenvanderuwedatavaneenquick-scanmeting,uitgevoerd oponbehandeld oppervlaktewateruithetBeatrixkanaalinEindhoven3'.Hetbetreft defluxendetransmem-

IV
Hierinis:
- Q^=deproductstroom(l/h)
- A=hetmembraanoppervlak(m2)
TMP=hetgemiddeldedrukverschilover
demembranen(bar)
T|t=deviscositeitvanhetwaterbijde

Ajh. 1

Metbehulpvanderuwedatawordende
gemiddeldegenormaliseerdeflux,devervuilingsnelheid endeblijvende vervuilingvoor
elkmembraan uitgerekend.
Decjemiddeldegenormaliseerdejlux
Degenormaliseerdeflux(l/(h.m2.bar)bij
io°C)geeft defluxweergecorrigeerd voorde
toegepastedrukendeviscositeitvanhetwater
enwordt berekendvolgensdeonderstaande
formule".
CL
*
A*TMP

rit

actuele temperatuur
r|rf= deviscositeit vanhetwaterbijde
referentie temperatuur io°C
Opgemerkt moetworden,met betrekking
totdetemperatuur vanhetwater,datde
genormaliseerdefluxvooralsnogalleengecorrigeerdwordtvoordeviscositeitvanhetwater
ennietvoormogelijke effecten diede temperatuur ophetmembraanzelfheeft. Deviscositeitkanbepaaldwordenmetbehulp vande
onderstaande vergelijking6':
11 =

,

(1+0.337 T +0.000221*T2)

Hierinis:
1"|0=deviscositeitvanwaterbijo°C,
1-7795M03kg/m.s
- T=deactueletemperatuur vanhetwater
in°C
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Degenormaliseerdefluxisdusdegeproduceerdehoeveelheid waterpervierkante
meter membraanoppervlak gerelateerd aande
benodigdedrukengecorrigeerd voordeviscositeitvanhetwaternaar io°C(gemiddelde
temperatuur oppervlaktewater inNederland).
Degenormaliseerdefluxwordt weergegeven
inl/(h.m2.bar)bijio°C.
Doordegenormaliseerdefluxtemonitorenwordtinzicht verkregen indeabsolute
hoogtevandezewaardeenderelatieve afname
indetijd doormembraanvervuiling.Aande
hand vandezewaardenwordt duidelijkheid
verkregenindehaalbaarheidvanmicro-of
ultrafiltratie.
Inafbeelding 2staandegemiddelde
genormaliseerdefluxenweergegevenvande
drieverschillendemembraanelementen zoals
diezijnverkregenmetexperimentenophet
wateruit hetBeatrixkanaal.

Voorbeeldvanhetverloopvandeaansmembraanendefluxgedurendeeenscan.
Bijdefluxen50en751/h.m2staangeen
waardenweergegevenvoorUF2,omdatdit
membraan nietinstaatwasombijdezefluxen
hettotalegewenstevolumetefiltreren(zieook
afbeelding 1).UF2vertoontbijdelageflux
(25en501/h.m2)eenaanzienlijke lagerewaarde
veroorzaaktdoordesnellevuilopbouw.Het
verschiltussendeoverigetweemembranenis
minimaal.Bijderesultatendientopgemerktte
wordendatdezegeldenvoorditwatertypeen
dezebedrijfsvoering. UF2kanopeenandere
watertypeenofanderebedrijfsvoering (bijvoorbeeldeenhogereterugspoelfrequentie oflangerespoeltijden) wellichtgunstiger uitkomen.
Vervuilingssnclheid
Devervuilingsnelheid wordt uitgerekend
door hetverschiltussendegemiddeldegenormaliseerde flux endegenormaliseerdefluxbij
opstart,alspercentageweertegevenvande
genormaliseerde flux bijopstart.Bijoprocent
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gevoerdereiniging.Inafbeelding 4staatde
blijvende vervuilingweergegeven.Bijo procentishetmembraan volledighersteld naar
deinitiële schoonwaterflux.

Ajh. z

Overzicht gemiddelde

Duidelijk zichtbaar isdatUFidelaagste
blijvende vervuilingheeft. UF2heeft dehoogsteblijvende vervuiling.Deblijvende vervuilingvertoont eenverband metdehoogtevan
deflux,hoehogerdeflux hoehogerdeblijvendevervuiling(bijeenzelfde totalevuillast).
UF3heeft bijeenhogeflux (75en 1001/h.m2)
eenaanzienlijke hogereblijvende vervuiling
tenopzichtevandelagere fluxen.

genormaliseerde

fluxen van de membranen.
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Overzicht blijvende vervuiling.

vindtgeenvervuilingplaats.Inafbeelding3
staandevervuilingssnelheden weergegeven.
UF2springt ertenopzichtevandeoverige
tweemembranen uitenheeft dehoogstevervuilingssnelheid (ditisin overeenstemming
metafbeelding 2). UFizichgaatbijdehoogste
fluxonderscheiden vanUF3.
Blijvende vervuiling
Nadateenfluxinstelling ineenrunis
afgelopen wordtgeprobeerddegenormaliseerdeschoonwaterfluxen (degenormaliseerde
fluxgemeten opschoonwater)vandemembranen teherstellen naarde uitgangssituatie
(initiëleschoonwaterflux), zodatdenieuwe
run meteengereinigd membraanwordtuitgevoerd.Naeenintensievereinigingdieelke
keeropexactdezelfde wijzewordt uitgevoerd
wordendegenormaliseerde schoonwaterfluxen gemeten.Doorhetverschiltussende
gemeten schoonwaterflux endeinitiële
schoonwaterflux, alspercentageweertegeven
vandeinitiëleschoonwaterflux wordt inzicht
verkregen indeblijvende vervuilingnadeuit36

H20

24-1998

Eerste ervaringen
Dequick-scan isinmiddelsopeenaantal
watertypesvoorverschillende toepassingen in
gebruikgenomen.Hetapparaat vertoonde
daarbij weinigstoringenendeconstante flux
vandeverschillenderuns isgoedte handhaven.Demethodeleverteen aanzienlijke
hoeveelheidgegevensopenisuiterstgevoelig
inhetaantonen vanhetverschilinprestaties.
Eenaandachtspunt isnogweldesignificantievandeverschillen.Metanderewoorden
hoegrootmoethetgemeten verschilzijn om
mogelijkespreidingbuiten tesluiteninmembraaneigenschappen vanhethetzelfde typeen
dezelfde fabrikant. Opgemerktmoetworden
datmetdeQuick-Scanvastgesteld isdat naast
heteffect vanhetmembraanmateriaal ookde
constructievandeelementen endelengteen
deinternediameter vandecapillairenvan
invloedkunnen zijn opdegemeten membraan-prestaties.Eenanderaandachtspunt is
danookdatdecapillairen,voorzovermogelijk,indezelfde elementen moeten worden
uitgetest.Alsdit nietmogelijk iszaleencor-

rectiemoetenworden toegepast voordeconstructievandeelementen (referentiemeting).
Toepassingsgebied
Dequick-scan kan ingezetworden opalle
mogelijke watertypes metofzondervoorbehandeling.Detemperatuur vanhetwater
moetzichechter tussendeo°Cende35°C
bevinden endeabsolutesysteemdrukmoet
kleinerzijndan6bar.
Naast hetvergelijken vanmembraanprestatiesenhetverrichten vanoriënterend
onderzoek naardemogelijkheden vanmicroenultrafiltratie kandequick-scantevens
gebruikt wordenomnieuwetypen membranenen/ofbedrijfsvoeringen teonderzoekenen
tevergelijken metdehuidige.Doordatde
computer verantwoordelijk isvoordebesturingendedataverwerkingleentdequick-scan
zichtevensvooronderzoek naardetoepasbaarheid vanintelligente regelkringen (fuzzy
logic)indemicro-enultrafiltratietechniek, f

LITERATUUR

ij

J.C.Schippers,J.C. Kruithof, Membraanfiltratie over ro

2]

H.A. Oosrerom, C.A.C, van deLisdonk, Prodttcroverzicht

tot 25jaar, H ; 0 1997nr. 6

capillaire micro- en ultra/iltratiemcmbratien voornrootschaliae waterbereiding, H : 0 199$nr.23
3]

G.Galjaard, Ontwikkelen nicetprotocol Quick-Scan,fase 3

4]

G.Galjaard, Ontwikkelen nicetprotocol Quick-scan,jase 1

5)

G.Galjaard, Ontwikkelen meetprotocol Quick-Scan,Jase 2

6)

J.C. Schippers,Vervuiling van hyperfiltratiemembranen en

validatie meerprorocol, SWI^S.123

gelijke druk ofaelijke/lux?, SWI£7.184

quick-scan ofslow-scan?r SWI97.191

verstoppina van infilrrarieputten, 1990,
ISBN^0-9003055-7

Ontwikkeling van het meetprotocol
Vorigjaarisonderzoekuitgevoerdwattothetmeetprotocol heeft geleid.Tweebelangrijkeeninteressantevraagstukken daarbijwaren:
Keuze constante flux ofconstante druk
Uithetonderzoek bleekdathethanterenvandeflux ofhethanterenvandeTMPgeen
invloedheeft opdeonderlingeprestatiesvandemembranen4'.OokbleekeenconstanteTMP
moeilijk tehandhaven doorvariatiesindepermeaatdruk (bijeenconstanteTMPneemtde
geproduceerde flowdoordevervuilingdrastisch af]metalsgevolgafname vandestatische
drukindepermeaatleiding).Daarom isbeslotenombijeenconstanteflux tewerken.Ditsluit
ookbeteraanbijdemeeste praktijkcondities.
De bedrijfsvoering
Debedrijfsvoering vandemembranen heeft invloedopdeonderlingeprestaties
daarvan3''5'.Dequick-scandientdaarom uitgevoerd tewordenbijeenbedrijfsvoeringzoalsdie
ookindepraktijk zalworden toegepast.Dehoogtevandefluxdoordemembranen heeft daarbijdemeesteinvloedopdeonderlingeprestaties.Daarom iservoorgekozenomdescanuitte
voerenbijverschillende fluxen waarbijdetotaalteproduceren hoeveelheidper fluxinstelling
constantwordtgehouden.

