Brabantse Biesbosch aanleiding om het effect
van vlokmiddeldosering teonderzoeken bij de
ultrafiltratie van Biesbosch-bekkenwater. De
voorbereidingen begonnen in 1997met een
subsidieaanvraag in het kader van het
programma MINT van NOVEM.
Inmiddels is het positieve effect van vlok-

Hybrideultrafiltratievan
Biesboschwater

middeldosering opde bedrijfsvoering van
ultrafiltratie-installaties in recente onderzoeken meermalen vastgesteld2)'1'')'1'). Maar proefonderzoek naar het effect van deze werkwijze
met een referentiestraat (waarop geen vlokmiddel isgedoseerd) vond niet eerder plaats
dan afgelopen jaar in de Brabantse Biesbosch.
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afbeelding 1 weergegeven. De installatie was

DHV

opgebouwd uit twee straten. Beide straten zijn
gedurende het onderzoek bedreven met een

NVWaterwinningbedrijfBrabantseBiesbosch(IVBB)beslooteind 1997meteenproejînstallatiede
mogelijkhedenvanuitra/i!tratievoordezuiveringvanhetBiesboschwaterteonderzoeken.Hetonderzoekrichttezichvooralophetvaststellenvanheteffectvandosering vanvlokmiddeldirectvo'órde
ultrafiltratie.Tussen/ebruarienmei 199& iseenproejînstallatie uitgeprobeerdmet2parallelle
straten. Opdeenestraatwerdijzerchlondegedoseerd,terwijldeanderealsreferentiestraatdiende.
Decombinatie vlokmiddel-doseringenultrajiltratie wordtaangeduid methybrideultrafiltratie. Het
eject vanvlokmiddeldosering blijktsignificant tezijn.Eencircavijfmaal hogerestabiele,genormaliseerdejlux(bij io°Cen1 bar]werd bereiktinvergelijking metdere/erentiestraat.

vaste flux. Dit gebeurde met behulp van regelkleppcn in de permcaat afvocrlciding van elke
straat. De installatie was volledig geautomatiseerd. Ze is,behoudens een aantal storingen,
continu in bcdrijfgewecst.
De proefinstallatie was uitgerust met
zogenoemde Compact-modules van Stork.
Deze ultrafiltratie-modules zijn opgebouwd
uit buisvormige membranen met een diame-

Bijdedirecteultrafiltratie vanoppervlaktewaterwordtveelaleenlagestabielegenormaliseerdefluxgevonden1'2'.Ineenander
onderzoek naardeultrafiltratie vanspoelwater werd waargenomen datdeprestaties
vandeultrafiltratie negatiefwerden beïnvloed
naarmate hetspoelwater verderwasvoorbehandelds^).Dezeervaringengevenaandat
deultrafiltratie vanrelatiefschoon water leidt
toteenhogeremate van membraanvervuiling.Wellichtwordendeporiën van het
membraan verstoptdoorhetaanbodvan
waterwaarin veeldeeltjes aanwezigzijn met
eendiameter vergelijkbaar metdeporie
diameter vanhet membraan (pore-blocking).
Eenmogelijke maatregelomdeverstopping
vanmembraanporiën tegen tegaan isdedoseringvanvlokmiddel vóórde ultrafiltratie.
Doordetoepassingvaneenvlokmiddeldoseringwordt immetsde(verdelingvande)deeltjesgrootte inhetvoedingswater vandeultrafiltratiebeïnvloed,waardoorde verstopping
vanmembraanporiën kanworden beperkt.

middeldosering eenpositiefeffect hadopde
flux; deoverigeonderzoekers rapporteerden
eennegatiefeffect ofhelemaalgeeneffect op
deflux.Detoegepastevlokmiddeldosering was
overhetalgemeen hoog(50-200mg/l),hetgeen
eenmogelijke vetklaringkanzijn voorde
gerapporteerde negatieveeffecten opde
bedrijfsvoering. Uitdeonderzoeken isechter
geeneenduidig beeldafteleiden.
Halverwegede90-erjarenwerdechter
meerderemalenpositiefgerapporteerd over
heteffect vanvlokmiddeldosering vóórmicroen ultrafiltratie12)''*). Indezeonderzoeken
bleekbijtoepassingvaneenrelatieflagedosering(enkelemg/l)eenaanzienlijke verbetering
vandefluxhaalbaar.
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membraanoppervlak bedroeg 10m 2 per straat,
Direct voor en achter de modules isde druk
gemeten. Dezedrukmetingen zijn met behulp
van een datalog systeem continu geregistreerd.
Beidestraten van de proefinstallatie zijn
gedurende het gehele proefonderzoek gevoed
met hetzelfde voedingswater, ingesteld op
dezelfde flux (bij een maximale transmembraandruk van 0,9 bar),met gelijke frequentie
en debieten hydraulisch gereinigd en met
gelijke frequentie en met dezelfde chemicaliën
gereinigd.
Op de hybride straat iscontinu circa 3 mg
Fe/l gedoseerd.
De belangrijkste bedrijfsinstellingen zijn

Proefonderzoek P e t r u s p l a a t
Dehuidigeproblemen met membraanvervuihngbijdedirecteultrafiltratie vanoppervlaktewater wasvoorNVWaterwinningbedrijf

Ajb 1:

Historie
Hetonderzoek naardeeffecten vanvlokmiddeldosering vóórdeultrafiltratie van
oppervlaktewater eneffluent isreedsaan het
eind vande80-erjarengestart fzie literatuurlijst).Denadruk bijdezeonderzoeken lagop
deverbetering vandefluxenopeenverbeteringvandeverwijdering vanDOCATOC. Een
aantal onderzoekersconcludeerdedatvlok-

ter van 5,2mm. Het totale geïnstalleerde

weergegeven in tabel 1 (voor beide straten
gdijk).
Tijdens de proeven isde flux ingesteld. De
mcmbraanvervuiling isafgemeten aan de
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Resultaten
Genormaliseerdeflux
Inafbeelding 3 zijnderesultaten vande
testsmet vlokmiddeldosering samengevat.In
deafbeelding isdegenormaliseerdeflux(bij
io°Cen 1 bar)voorzoweldehybridealsde
referentiestraat uitgezet indetijd. Gedurende
alleruns isopdehybridestraat eendosering
vancirca3 mgFe/ltoegepast.Deingestelde
flux bedroegsteeds801/(m2.h)met uitzonderingvan heteerstedeelvanrun 2(flux
100l/(m2.h)).

A/b.£•

Pnxjinstallanf Biesboschinhttchloordostogtbouw.

Parameter

Instelling

Opmerkingen

flux

80l/(m2.h)

maximumTMP

0,9 bar

gedurende 10dageniseenfluxvan
100l/(m2.h)ingesteld
bij toenemende membraanvervuiling
neemtdefluxaf

hydraulische reiniging:
- forwardflush

elke 10 minuten
4,2m ' h

gedurende 5seconden

- backflush

3,0m y h

gedurende 30seconden

- frequentie

chemische reiniging:
- frequentie chem. reiniging 1

elke 3uur

- chemicaliën chem. reiniging 1

H,02

- frequentie chem. reiniging 2
- chemicaliën chem. reiniging 2
recovery

elke9 uur
H,Q,enHCl
circa 77%

5oppm
50ppm H,Q, bi) pH=2
rekenkundig bepaald

Uitafbeelding 3 zijn devolgendeconclusiesafteleiden:
Destabieleflux voordehybridestraat ligt
opcirca250 l/(m-.h.bar),de referentiestraat eindigtopeenveellagerestabiele
flux: circa50l/(m2.h.bar).
- Destabielefluxwordt bijdehybride
straatpasnacirca5 wekenbereikt,in
tegenstelling totdereferentiestraat waar
destabielefluxalnacircaeenweekwordt
bereikt*.
Uitvalvandeijzerchloride doseringop
10april(run 2) heeft eendirecteffect opde
membraanvervuiling.
Debetereprestatievande hybride-straat
isniet hetgevolgvanheteffect vanpHverlagingdoordedoseringvan ijzerchloride.Ditisgedurenderun 3 vastgesteld
door indierunopdereferentiestraat de
pHteverlagen.Metdezuurdoseringis
geen hogerestabielefluxopde referentiestraat bereikt.
" Hergrilligeverloopvandegenormaliseerdjlux bij dere/erentiestraal run i [5niereenduidig reverklaren.Vermoed
wordtdat dugrillige verloopwordtveroorzaaktdoorhet

Tabtl 1.

opgang komenvanallerleibiologischeprocessen inhet

ieinjfsinsulhngc

hekkenPerrusplaat envooralalsgevolg van het opwarmenvan hetbekkenwater,van6 naar ïo'C). In deze
temperatuurrangeverlooptdeonthardingin hetbekken
Petrusplaat minderstabiel. De hybridestraatgaf overigens in dezelfdeperiodeeenstabielverlooptezien.

Recovery en chemicalié'nverbruik
De installatie isgedurende de gehele
proefperiode bedreven bij een recovery van
circa 75-80procent. Erzijn geen pogingen
gedaan om deze recovery te optimaliseren.
1*424« ma-m
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Toch wordt, op basis van degeringe toename
van de transmembraandruk tijdens een dead-

K.-*T

end filter run van 10minuten (afbeelding 4),
verwacht dat de recovery significant kan

A/b.,:

worden verhoogd bij de hybride straat.
R(»u

Na deeerste 5(inafbeelding 4 weergegeven)
dead-end filter runs iseenchemische reiniging

toenamevandetransmembraandruk(TMP).
Bijhet bereikenvaneen maximaleTMPvan
0.9bar kondeingesteldefluxniet langer
wordengehandhaafd enwerdeenafname van
defluxwaargenomen.

Slechtstienmaal isdeinstallatiegereinigd
met natriumhvpochlonet.Ditgebeurde
tijdens dehandmatige reinigingen tussende
opeenvolgende filterruns.

uitgevoerd. Het effect vandechemische reiniging iszeergering engeeft aan dat ook het
chemicaliënverbruik ten behoeve van de reiniging verder geoptimaliseerd kan wordenOptimalisatie van recovery en minimaliH20««io
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Effectvaneenlucht/waterspoelingopderransmembraandrukvanderefere
tiestraat.

flushopdehybride
straat wasminder
duidelijk aftelezen
aande transmembraandruk.Welbleek
datdooreenlucht,
water forwardflush
L\
veelmeervuilwerd
afgevoerd (zieafbeelding6).
Doordatdeinstallatienietwasvoorbereidvoorspoelen met
lucht (de ultrafiltratie-modules waren
horizontaal inde
installatiegeplaatst)
bleefernadetoepassingvaneen lucht
water forwardflush
Spoelwatervandehybride-straat rechts:spoelingmetluchtenwater,
nogalwatlucht inde
links:alleenwaterspoelin,g .
installatieachter.Een
lucht/water forwardflush
dient
daarom
toegepast
teworden in
satievanhetchemicaliênverbruikwasnietde
combinatie
met
een
verticale
plaatsing
vande
hoofddoelstelling vanhetonderzoek.
membraanmodules, f
Lucht/waterjbrwardjlush
Tijdens hetonderzoek isvoorheteerst
geëxperimenteerd meteenzogenoemde
lucht/water forwardflush. Hierbij werd handimuravi
matigtijdens deforwardflush persluchtgeïn1; H Oosirrom C.V « m j . Schippers Micro-enulirufiltrajecteerd.Heteffect vande lucht/water
ne»oordebereiding»anB ratm water.H , 0 nr 15, 1996
forwardflush bleekaanzienlijk, met namebij
2) R.»auderVelde,M. Boorsma.J. BruinsenH.Oostrrom
dereferentiestraat (zieafbeelding 5). Doorde
Verbeteringrendement ultrafiltratie doorcoagulât» op
lucht/water forwardflush werdde transmempompstationD<Punt.Hfi nr zo. iaat
braandruk verlaagdvancirca0,9naar04 bar.
}', t Kaarman Membraanfiltratie spoelwater AfstudeerverTegelijk metdezedaling vande transmemslagTU Del/t.faculteit Cmcit Techniek,vakgroepWaterbraandruk namdeflux toevan40tot
behrrrsma.Milieu- 01Ge2andhcidsirchnick,sectieDrink80l/(m2.h).Naeenperiodevancirca 10uur
water.199e*
bereiktedetransmembraandrukweerhaar
Kaarman.A Vrrbcrae.I FcijenW vanraaswn
oude niveau.
Voorjui.rrma »auspoelwater bijtoepassingra*
Heteffect vandelucht/water forwardmembraanfiltratie. II•o ar 10.199J
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1.5
tijdineenhedenven 10seconden
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