Toepassing van poly-elektrolytin membraanfilterpersen;
een perspectiefvol alternatief

1. Inleiding
Het waterschap Regge en Dinkel heeft
voor de ontwatering van zuiveringsslib op
de rwzi Hengelo twee en op de rwzi
Enschede vier membraanfilterpersen in
bedrijf. De installatie te Hengelo is sinds
1988 in bedrijf en de installatie te
Enschede sinds 1992. De fïlterpersen zijn
ontworpen en geschikt voor het ontwateren van met ijzerchloride en kalk
geconditioneerd slib.
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Door de afzet van het slib naar de verbrandingsinstallatie Boeldershoek en de
daarmee verband houdende eisen aan het
ontwaterde slib, heeft het waterschap in
1993 en 1994 beide ontwateringsinstallaties aangepast voor conditionering met
poly-elektrolyten in plaats van ijzerchloride en kalk. De aangepaste ontwateringsinstallaties zijn medio 1994 met
succes in bedrijf genomen.
Omdat onvoldoende inzicht bestond in de
consequenties van een dergelijke aanpassing, is in de periode van 1989-1992
op beide rwzi's uitgebreid praktijkonderzoek uitgevoerd. Nadat aanvankelijk
proefnemingen (1989-1990) met installaties van een tweetal polymeer/polyelektrolyt-leveranciers niet tot het
gewenste resultaat leidde, is later praktijkonderzoek uitgevoerd met een installatie
van de firma 'Allied Colloids'. In dit
artikel wordt ingegaan op het praktijkonderzoek dat is uitgevoerd met deze
installatie.
Het doel van het praktijkonderzoek was
de consequenties vast te stellen van de
overgang van ijzerchloride en kalk als
conditioncringsmiddel naar polyelektrolyt voor:
- de verwerkingscapaciteit van de
installatie;
- de bedrijfsvoering;
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Samenvatting
Het waterschap Regge en Dinkel heeft voor de ontwatering van het zuiveringsslib
gekozen voor membraanfilterpersen. Door de afzet van het ontwaterde slib naar
de verbrandingsinstallatie Boeldershoek is medio 1994 overgeschakeld van ijzerchloride en kalk als conditioneringsmiddel naar poly-elektrolyt (PE). Een
dergelijke wijziging kan vergaande aanpassingen vergen van de fïlterpersen en het
ontwateringsproces. Omdat hierover onvoldoende kennis beschikbaar was, is in
de periode 1989-1992 uitgebreid praktijkonderzoek uitgevoerd.
Het doel van dit praktijkonderzoek was de consequenties vast te stellen van de
overgang van ijzerchloride en kalk als conditioneringsmiddel naar poly-elektrolyt
voor:
- de verwerkingscapaciteit van de installatie;
- de bedrijfsvoering;
- de constructie van de filterpers;
- het droge-stofgehalte van het ontwaterde slib.
Uit het praktijkonderzoek is gebleken dat het mogelijk is om met poly-elektrolyt
geconditioneerd slib te ontwateren met een membraanfilterpers, die in eerste
instantie ontworpen is voor het ontwateren van met ijzerchloride en kalk geconditioneerd slib. Het droge-stofgehalte van de ontwaterd-slibkoeken varieerde
tijdens de experimenten van 24 tot 35% d.s, afhankelijk van de ingestelde procesparameters. Verwacht wordt dat in de praktijk, door een juiste keuze van procesinstellingen, gemiddelde einddroge-stofgehalten van 28 à 30% d.s zullen worden
gerealiseerd. De doseerverhouding bedroeg circa 4,5 kg actief PE/ton d.s. De
verwerkingscapaciteit van de filterpersinstallatie varieerde tussen 1,7 en 2,9 kg
d.s/m 2 -h, en is daarmee gelijk aan of groter dan de ontwerpverwerkingscapaciteit
op basis van conditionering met ijzerchloride en kalk. Voor het bereiken van
genoemde resultaten blijkt het wel nodig te zijn modificaties aan de constructie en
in de bedrijfsvoering van de filterpers aan te brengen.

- de constructie van de filterpers;
- het droge-stofgehalte van het ontwaterde slib.
Het onderzoek, uitgevoerd in 1991 en
1992, bestaat uit twee fasen. De eerste fase
is uitgevoerd met een aangepast gedeelte
van één van de fïlterpersen te Hengelo.
De tweede fase is uitgevoerd met één van
de fïlterpersen te Enschede. In de tweede
fase zijn de resultaten die te Hengelo
waren verkregen, op praktijkschaal
beproefd.
Het waterschap Regge en Dinkel en
Allied Colloids zijn primair verantwoordelijk geweest voor de uitvoering van
het onderzoek. Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs b.v. (advisering,
verslaglegging) en Hoesch (leverancier
fïlterpersen, advisering) hebben
flankerend een bijdrage aan het onderzoek geleverd.
2. Proeven met de filterpers te Hengelo
Beschrijving van deproefopstelling/uitvoering
van deproeven
Het slib wordt met een toerengeregelde
vulpomp (type mohno-pomp) met een
maximale capaciteit van 70 m 3 /h naar de
filterpers gepompt.
Bij het begin van de ontwateringscyclus
wordt het 'startdebiet' ingegeven. Aan de
perszijde van de vulpomp wordt de druk
en het debiet gemeten. Bij het bereiken
van een bepaalde ingestelde vuldruk

wordt het debiet van de vulpomp (traploos) teruggeregeld. Op het moment dat
het vuldebiet is gedaald tot onder een
ingestelde minimumwaarde, wordt het
vullen beëindigd en wordt de slibkoek
door het op druk brengen van membranen
(napersen) verder ontwaterd. In afbeelding 1is schematisch het verloop van het
vuldebiet en de vuldruk in de tijd weergegeven.
Het poedervormig poly-elektrolyt (PE)
wordt eerst bevochtigd en vervolgens in
een aanmaak-/rijpingsvat opgelost in
gefiltreerd effluent. Hierna wordt het naar
een rijpings-/buffervat gepompt. Vanuit
dit vat wordt het via een statische menger
verder verdund met gefiltreerd effluent en
opgeslagen in een voorraadvat. Vanuit het
voorraadvat wordt het PE met een vaste
ingestelde verhouding PE/slibdrogestof
gedoseerd in de vulleiding aan de perszijde van de vulpomp, ongeveer 10 meter
'stroomopwaarts' van de filterpers.
Het debiet van de PE-doseeroplossing
wordt automatisch geregeld naar het slibdebiet.
Enige karakteristieke gegevens van de
Hoesch filterpers te Hengelo zijn:
-

type
filterpers
Hoesch
effectief filteroppervlak
475
m2
aantal kamers
142 stuks
nuttige inhoud
8,8 m 3
ontwerpverwerkingscapaciteit
{ijzerchloride en kalk)
1,65 kg ds/m2-h
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Terwille van een vlotte voortgang van de
proefnemingen en om de gevolgen van
mischarges te beperken zijn 44 van de
142 kamers afgezonderd. Hiertoe is tussen
beide delen van de pers een stalen plaat
aangebracht. Deze plaat is niet voorzien
van een vulopening, maar wel van fikraatopeningen.
Eersteoriënterendeproefnemingen
Het onderzoek is begonnen met een
aantal oriënterende proeven.
Hierbij is gebruik gemaakt van het PE
Zetag 57.
Tijdens de eerste oriënterende proeven is
gebleken dat nagenoeg alle kamers van
het proefpakket ofte vol waren of slechts
voor een deel gevuld waren met slib.
Bovendien is gebleken dat in een groot
aantal kamers het slib nog veel te nat was,
waardoor verwijdering ervan veel
problemen opleverde.
Naar aanleiding van deze resultaten is het
vul- en ontwateringsproces grondig
geanalyseerd.
Vastgesteld is dat met PE geconditioneerd
slib veel sneller ontwatert dan met ijzerchloride en kalk geconditioneerd slib.
Hierdoor is vooral gedurende het beginstadium van het vullen het filtraatdebiet
van met PE geconditioneerd slib veel
hoger dan voor slib dat met ijzerchloride
en kalk is geconditioneerd.

Constructie filterpers
Op grond van de constateringen uit de
oriënterende proeven is de constructie van
de filterpers en de platen nader geanalyseerd. Hierbij is de aandacht vooral
gericht op:
- de filtraatafvoercapaciteit;
- de doorbuiging van de platen tijdens
het vullen en de aanwezigheid van steunnokken rond de vulopening van de
kamers. Dit kan de toevoer van slib naar
de kamers belemmeren;
- de ontluchting van de kamers en de
membranen.
De bevindingen van deze analyse zijn als
volgt.
- De afvoer van fikraat vindt plaats via
openingen die in de hoeken van de platen
zijn aangebracht. Het totale oppervlak van
de onderste openingen bedraagt per
kamer maximaal 2,3 cm 2 , wat veel te
gering is om de hoeveelheid fikraat af te
voeren. Hierdoor wordt de toevoer van
slib naar de kamers gehinderd.
- Wanneer de kamers na elkaar werden
gevuld, waarbij de kamer naast de gevulde
kamers leeg is, is de door de hydrostatische druk uitgeoefende kracht op een
plaat te gering om een zodanige doorbuiging van de platen te veroorzaken dat
de ringvormige instroomopening wordt
afgesloten.
Welke rol de rond de vulopening van de
kamers aangebrachte steunnokken spelen

bij de ongelijkmatige vulling van de
kamers, kan niet met zekerheid worden
vastgesteld.
- Om tijdens het vullen de lucht te laten
ontwijken die zich tussen de membraanplaten en de membranen bevindt, zijn aan
de onderkant van de membraanplaten
openingen aangebracht. Vastgesteld is dat
deze openingen voldoende groot zijn en
niet door het membraan worden afgesloten.
Binnen het afgezonderde deel van
44 kamers is een proefpakket, bestaande
uit 9 naast elkaar gelegen kamers, aangewezen.
Dit proefpakket bevindt zich in het
midden van het afgezonderde deel en
wordt beschouwd als representatief voor
het afgezonderde deel. Alle overige waarnemingen, metingen etc. zijn verricht aan
dit proefpakket.
Op grond van bovengenoemde overwegingen zijn aan de platen van dit pakket
nog de volgende modificaties aangebracht.
- In de zijkanten van de vijf membraanplaten zijn vier nieuwe filtraatafvoerkanalen aangebracht. Twee dienen voor
de afvoer van fikraat uit de ene kamer en
twee voor de afvoer van fikraat uit de
kamer ernaast gelegen. De ene afvoer
bevindt zich aan de bovenkant van de
kamer en de andere aan de onderkant.
In de kamerplaten zijn aan de boven- en
aan de onderzijde twaalf nieuwe afvoerkanalen aangebracht: aan de bovenzijde
zes voor de afvoer van fikraat uit de ene
kamer en zes voor de afvoer uit de andere,
aangrenzende kamer. De onderzijde van
de plaat is identiek aan de bovenzijde.
De oorspronkelijke afvoerkanalen van de
platen zijn afgesloten.
Per kamer zijn nu zowel aan de onderzijde
als aan de bovenzijde zeven kanalen
beschikbaar voor de afvoer van fikraat.
Tijdens de proeven is het door deze
kanalen afgevoerde fikraat per kamer
opgevangen en gemeten. Hierbij is per
kamer een onderverdeling gemaakt
in boven- en onderzijde alsmede in
linker- en rechterkant van de kamers.
- De bevestigingsringen van de
membranen zijn aangeschuind, zodat
een betere instroming van het slib in de
kamers wordt verkregen.
- De steunnokken rond de vulopening
van de kamers zijn verwijderd en
vervangen door vier steunnokken aan
weerszijden van de platen, zodanig dat
een zo gelijkmatig mogelijke verdeling
ervan over het plaatoppervlak is verkregen.
- De vijf membraanplaten in het proefpakket zijn voorzien van nieuwe doeken.
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Verdereproefnemingen
Nadat de modificaties zijn aangebracht in
het hierboven gedefinieerde proefpakket
van negen kamers, is een nieuwe serie
proeven uitgevoerd. Hierbij is vooral
gekeken naar de vulling van de kamers, de
koeklossing en het droge-stofgehalte van
de koeken.
Tijdens de proeven zijn de volgende
parameters gevarieerd:
- initieel vuldebiet (tussen 35 en
70 mVh);
- napersdruk (4, 6 en 8 bar);
- naperstijd (30, 45, 60 en 90 min.).
In totaal zijn 17 verschillende proeven
uitgevoerd. Uit de resultaten van de
proeven blijkt het volgende.
- De oorspronkelijke filtraatafvoerkanalen, zowel die van de kamers naar de
interne afvoerkanalen op de hoeken van
de platen als de interne afvoerkanalen
zelf, zijn te klein; door een betere afvoer
(grotere openingen van de kamers naar de
interne afvoerkanalen èn het aanbrengen
van externe afvoerkanalen) wordt een
gelijkmatige vulling van de kamers bereikt
en wordt een stevige, dikke, goed losbare
koek verkregen. Er vindt geen of nauwelijks afvoer van fikraat via de bovenste
filtraatkanalen plaats.
- Hen verandering van het initiële vuldebiet heeft geen merkbare invloed op de
vulling van de kamers, de koeklossing en
het droge-stofgehalte van de koeken.
- Een hogere napersdruk en een langere
naperstijd geven een geringe verbetering
van het droge-stofgehalte van de slibkoek.
Het droge-stofgehalte van de koek
bedraagt gemiddeld 24%.
Op grond van de verkregen resultaten is
besloten de proeven onder bedrijfsomstandigheden op één complete pers te
herhalen. Hierbij is het ontwateringsproces ook geoptimaliseerd naar de
verwerkingscapaciteit en het droge-stofgehalte van de ontwaterd-slibkoeken.
Deze proefnemingen zijn uitgevoerd op
de filterpersinstallatie van de rwzi
Enschede-West. Voorafgaande aan deze
proeven is een aantal modificaties aangebracht. Deze komen overeen met de
modificaties die eerder aan het proefpakket van de filterpers te Hengelo zijn
aangebracht.
3. Proeven met de filterpers te
Enschede
Beschrijving van deproefinstallatie
In afbeelding 2 is de proefinstallatie schematisch weergegeven.
Vanuit twee homogenisatietanks (van
ieder 1750 m 3 ) wordt het slib verpompt
naar een tussenopslag, die voorzien is van
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Afb. 2 -Schematische weergave van deproefopstellingopde rwzi Enschede.

een menger. In het leidinggedeelte tussen
de homogenisatie en de tussenopslag kan
ijzerchloride aan het slib worden toegevoegd. Vanuit de tussenopslag wordt het
slib door een toerengeregelde vulpomp
(type mohnopomp) met een maximaal
debiet van 100 m 3 /h in de filterpers
gepompt.
De PE aanmaak en -dosering is identiek
aan die bij de proeven te Hengelo.
Het geconditioneerde slib wordt door drie
gedeeltelijk geopende schuifafsluiters
geleid, die als variabele stationaire menger
fungeerden. De eerste en de laatste
schuifafsluiter zijn handbediend. De
middelste schuifafsluiter wordt automatisch, aan de hand van het gemeten debiet,
gestuurd. Na de menging wordt het slib in
de filterpers gebracht.
Enige relevante gegevens van de Hoesch
filterpers te Enschede zijn:
-

type
filterpers
Hoesch
effectief
filteroppervlak
475 m2
aantal kamers
142 stuks
nuttige inhoud
8,8 m 3
onrwerpverwerkingscapaciteit
(ijzer en kalk)
1,75 kg ds/m 2 .h

Proevenprogramma
Het proefprogramma is verdeeld in twee
meetseries. In de eerste serie is de invloed
van verschillende vul- en napersprogramma's vastgesteld. Uit de verkregen
resultaten is een optimale combinatie van
een vulprogramma en een napersprogramma geselecteerd.
Deze optimale combinatie is het uitgangspunt voor de tweede serie metingen.
Het onderzoek in deze tweede serie heeft
zich in hoofdzaak gericht op:

- verhoging van het initieel vuldebiet;
- verhoging van de eindvuldruk;
- vermindering van de ijzerchloridetoevoer;
- vermindering van het aantal extra
fihraatafvoeren;
- napersen met interval drukopbouw.
Bij de beoordeling van de proefnemingen
is gekeken naar de koekkwaliteit, het
droge-stofgehalte van de ontwaterd-slibkoeken en de verwerkingscapaciteit van
de pers. De koekkwaliteit is beoordeeld
door een kwalitatieve waardering van de
koekuniformiteit, de koeklossing en de
vulgraad van de kamers.
Resultaten
De proefnemingen zijn uitgevoerd met
een mengsel van uitgegist en aëroob
gestabiliseerd slib afkomstig van de rwzi
Enschede-West en andere rwzi's in de
regio. Er is naar gestreefd om alle proefnemingen uit te voeren met slib met
dezelfde ontwateringseigenschappen. Het
droge-stofgehalte van het slib was tijdens
de proeven gemiddeld 4,0%, de gloeirest
van het slib was gemiddeld 42%.
In totaal zijn 140 proefnemingen uitgevoerd. Afhankelijk van de ingestelde
procesparameters varieerde de verwerkingscapaciteit van de filterpers tijdens
deze proefnemingen tussen 1,7 en 2,9 kg
d.s/m 2 .h. Het droge-stofgehalte van de
ontwaterd-slibkoeken varieerde tussen
25 en 35% d.s. Het PE-verbruik was
ongeveer 4,5 kg actief PE/ton d.s.
Navolgend wordt ingegaan op de invloed
van een aantal procesparameters op
de hierboven genoemde beoordelings-
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parameters. Achtereenvolgens worden
behandeld:
- het vulprogramma;
- het napersprogramma;
- de slibconditionering;
- de filtraatafvoer.
Vulprogramma
Een verhoging van de eindvuldruk tot
boven 7 bar resulteert in een verslechtering van de koekkwaliteit; de koekdikte
per kamer varieert sterk. Ook neemt de
verwerkingscapaciteit van de filterpers af.
Wel neemt het droge-stofgehalte van de
koeken toe van 27 tot circa 30% d.s.
Een verhoging van het initieel vuldebiet
leidt tot een duidelijke toename van de
verwerkingscapaciteit van de filterpers en
het droge-stofgehalte van de ontwaterdslibkoeken. De koekkwaliteit wordt echter
minder; de koekdikte en de vulling van de
kamers variëren sterk.
Napersprogramma
Het napersen met geleidelijk oplopende
druk blijkt duidelijk betere resultaten op te
leveren dan napersen met constante druk.
De koekkwaliteit verbetert, evenals het
droge-stofgehalte van de ontwaterd-slibkoeken. De verwerkingscapaciteit blijft
hetzelfde.
Het verhogen van de maximum napersdruk leidt tot een verbetering van de
koekkwaliteit. De verwerkingscapaciteit
blijft ongewijzigd.
Het verlengen van de naperstijd heeft een
lagere verwerkingscapaciteit tot gevolg. De
invloed op het einddroge-stofgehalte en
de koekkwaliteit varieert afhankelijk van
de vulling en de maximum napersdruk.
Naarmate de kamers van de pers meer
gevuld zijn en de napersdruk hoger is,
heeft langer napersen een positievere
invloed op de koekkwaliteit.
Interval-napersen levert geen duidelijke
verbetering op ten opzichte van met oplopende druk napersen. De koekkwaliteit
verslechtert, het droge-stofgehalte van de
ontwaterd-slibkoeken neemt iets toe en de
verwerkingscapaciteit blijft ongewijzigd.
Slibconditionering
Het gebruikte poly-elektrolyt is van het
type Zetag 57. De keuze van dit type is
gebaseerd op eerder onderzoek te
Hengelo. De aanmaakconcentratie is 0,9
gewichtsprocent actief PE, de doseerconcentratie is 0,15 gewichtsprocent actief FE.
Getracht is de doseerverhouding constant
te houden op ± 4,5 kg actief PE/ton ds.
Tijdens de proefnemingen varieerde dit
van 3,9 tot 5,2 kg actief PE/ton ds; deze
spreiding is grotendeels te wijten aan
variaties in het droge-stofgehalte van het
slib.

Tijdens de proeven blijkt dat het proces
zeer gevoelig is voor over- en onderdosering van poly-elektrolyt. Vooral bij de
niet-optimale instelling van procesparameters is deze gevoeligheid aanzienlijk.
Het is daarom belangrijk zorg te dragen
voor een juiste doseerverhouding PE/slibdroge-stof. Dit kan worden bewerkstelligd
door uit te gaan van slib van constante
samenstelling, bijvoorbeeld door slib te
onttrekken uit een homogenisatiebuffer.
Sturing van de PE-dosering op basis van
een continue droge-stofmeting van het
slib blijkt in de praktijk dikwijls moeilijk.
Vooral wanneer mengsels van slibben van
meerdere rwzi's worden ontwaterd moet
de meter zeer frequent worden geijkt. Ook
blijkt het van essentieel belang te zijn dat
slib en PE goed worden gemengd.
Het blijkt dat de grootte van de gevormde
vlok van invloed is op het ontwateringsproces. Uit visuele waarnemingen van het
geconditioneerde slib in relatie tot de
ontwateringsresultaten kan kwalitatief
worden vastgesteld dat voor een goed
ontwateringsresultaat moet worden uitgegaan van kleine vlokken. Grote vlokken
leiden tot een zeer onregelmatige vulling
van de pers en dientengevolge tot slechtere resultaten. Tijdens de proeven is de
vlokgrootte beïnvloed door het meer of
minder sluiten van in de vulleiding
geplaatste schuifafsluiters. Kwantitatieve
informatie over de vlokgrootte in relatie
tot de ontwateringsresultaten is niet
beschikbaar.
Het doseren van ijzerchloride blijkt een
positief effect te hebben op de koekkwaliteit (vooral op de koeklossing), op het
droge-stofgehalte van het ontwaterde slib
en op de verwerkingscapaciteit. Op grond
van de uitgevoerde proeven is echter de
optimale dosering van ijzerchloride niet
vast te stellen. Aanvullende praktijkproeven moeten hierover uitsluitsel geven.
Filtraatafvoer
Een aantal proeven is uitgevoerd waarbij
de invloed van meer of minder externe
filtraatafvoeropeningen is onderzocht.
Extra filtraatafvoer blijkt noodzakelijk.
Deze extra filtraatafvoer kan met een klein
aantal externe filtraatafvoeropeningen
(10 stuks) worden bereikt.
4. Conclusies
De belangrijkste conclusies van het
slibontwateringsonderzoek op de rwzi's
Hengelo en Enschede-West zijn:
- het blijkt mogelijk om met polyelektrolyt geconditioneerd slib te ontwateren met een membraanfilterpers die
in eerste instantie ontworpen is voor het
ontwateren van met ijzerchloride en kalk
geconditioneerd slib;

- het droge-stofgehalte van de ontwaterdslibkoeken varieerde tijdens de experimenten van 24 tot 35% d.s, afhankelijk
van de ingestelde procesparameters. Op
grond van de resultaten wordt verwacht
dat in de praktijk, door een juiste keuze
van procesinstellingen, gemiddelde einddroge-stofgehalten van 28 à 30% d.s
zullen worden gerealiseerd;
- de doseerverhouding poly-elektrolyt
bedroeg circa 4,5 kg actief PE/ton d.s. De
ontwatering van met PE-geconditioneerd
slib in een membraanfilterpers blijkt een
erg gevoelig proces te zijn, in vergelijking
met de ontwatering van met ijzerchloride
en kalk geconditioneerd slib. Geringe
over- en onderdoseringen van PE leiden
al gauw tot een aanzienlijke verslechtering
van het ontwateringsresultaat. Een nauwkeurige dosering van PE en een goede
menging van PE met het slib zijn daarom
van essentieel belang;
- de verwerkingscapaciteit van de filterpersinstallatie varieerde tussen 1,7 en
2,9 kg d.s/m 2 -h, en is daarmee gelijk aan
of groter dan de ontwerpverwerkingscapaciteit op basis van conditionering met
ijzerchloride en kalk.
Voor het bereiken van genoemde resultaten blijkt het wel nodig te zijn modificaties aan de constructie en in de bedrijfsvoering van de filterpers aan te brengen.
De belangrijkste modificaties zijn:
- vergroting van de filtraatafvoer van de
kamers van de membraanfilterpers naar
de interne filtraatkanalen op de hoeken
van de platen;
- vergroting van de filtraatafvoercapaciteit
van de interne kanalen naar buiten toe;
- aanschuining van de bevestigingsringen
van de membranen;
- vervanging van de steunnokken rond
de vulopeningen van de kamers door vier
steunnokken verdeeld over het plaatoppervlak aan weerszijden van de platen;
- realisatie van voorzieningen voor traploze sturing van het vuldebiet afhankelijk
van de momentane vuldruk;
- realisatie van voorzieningen waarmee
de vlokstructuur van het geconditioneerde
slib kan worden beïnvloed;
- realisatie van voorzieningen waarmee
de napersdruk geleidelijk kan worden
opgebouwd.
Wellicht ten overvloede moet worden
opgemerkt dat het hier beschreven onderzoek betrekking heeft op een membraanfilterpers van de firma Hoesch. Het is niet
uitgesloten dat bepaalde onderzoekresultaten, vooral die voor de constructie
van de filterpers, specifiek zijn voor dit
type pers.
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