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' R E I N I G E N VAN M E M B R A N E N '

Voorbeeldenvangoed
onderhoudmembranen
Symposiaencongressenbestedenvaakaandachtaandetoepassingsmogelijkheden voormembraantechnologieendebeschrijving vanmembraanvervmling,maarnauwelijksaan reinigingvan
membranen.Daarom vondvorigjaar novembereensymposiumplaats,verzorgddoorKiwain
opdrachtvanhetNederlandsMembranen Genootschap(NMG),uitsluitendoverdatonderwerp.
Debijeenkomst trok 140belangstellenden.
Het optreden van membraanvervulling
wordt vaakalséénvandenadelen van
membraanfiltratie genoemd.Somswordt
ditzelfs alsargument gebruikt omdeze
techniek niet toetepassen.Membraanvervuiling isinherent aanhetgebruik van
membraanfiltratie. Hetisvan belangom te
lerenomgaan met vervuilingenzodoende
het effect zoveelmogelijk te reduceren.
Daarbij zijn tweefasen te onderscheiden:
preventieen reiniging.
Kennisoverdeoorzaak van membraanvervuiling isvan belangomdejuiste
preventieve maatregelen tekunnen nemen.
Hierbij speelt vooraldehydrodynamica en
moduulconfiguratie een belangrijke rol,
maarookdemateendesoort vanvoorzuivering,zoalsdr. ir.JanHofman (GemeentewaterleidingenAmsterdam) voordetoepassingvanomgekeerdeosmose(RO)
toelichtte.Monitoren vanhet procesen
daardoor optijd kunnen ingrijpen iseen
belangrijke invalshoek. Ir.Sjarel vande
Lisdonk(Kiwa)lichttedeontwikkelingvan
deScaleGuard toe(innr.6van 24maarta.s.
verschijnt eenuitgebreid artikelvanonder
andereVandeLisdonkoverScaleQuard),
waarmee scaling(vervuilingdoor oververzadigdeendaardoor uitgekristalliseerde
zouten) ineen vroegstadium kan worden

aangetoond.Optimalisering van doseringen
van anti-scalants(chemicaliën waarmee
kristallisatie ondanks oververzadigde zouten
kanworden voorkomen) en maximalisering
vanderecovery kannu worden gerealiseerd
met deScaleGuard als bewakingsinstrument.
Ondanks allepreventieve maatregelen
zullen demembranen toch gereinigd
moeten worden.De reinigingsprocedures
worden meestalgebaseerd opervaringsgegevens.Variabelen hierbij zijn rypeveronrreiniging,pH,temperatuur, tijd enchemicaliënzoalsdetergenten, enzymen, liganden,
zeolieten en oxidanten.
Ing.EmielNijhuis (USFRossmark)
beschreefinzijn lezingde reinigingstrategie
dieisontwikkeld voorhet verwijderen van
devervuiling opkeramische membranen bij
eenwasserij.Doordekeuzevan het
membraanmateriaal (keramisch) konde
reinigingsstrategie worden gebaseerd opeen
agressievereaanpak (hogeen lagepH's).
Preventiebegint dus albijdejuiste keusvan
het membraanmateriaal. Hetgaat hier om
een kostbare reinigingsstrategie geziende
kosten voorhet lozenvan het waswater.
Desondanks isheteeneconomisch aantrekkelijke optie.Eenandereaanpakvan
membraanreiniging, namelijk een fysische
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reiniging met lucht (hetzogenaamde airflush principe) werd nader toegelicht door
HarryvanDalfsen vanStork Friesland.
Ir.MarkJetten (TUEindhoven) lichtte
aandehand vaneenaantal resultaten uit
experimenten mercapillaire modules het
belang toevaneengoedontwerp. Ontwerpengerichtoponderandere hetgoed
kunnen uitspoelen van reinigingsmiddelen
enresten vervuiling waren hierbij derode
draad.

Biofouling
Indevierlaatstepresentaties stond
(bio)fouling vanRO-membranen cenrraal.
Eénvandebuitenlandse sprekers,Mike
Jefferies vanBetzDearborn, lichttetoeop
welkewijze in onder andereEngeland de
mogelijkheid wasgecreëerd omdoorvervuilingafgeschreven RO-elementen ineen
aparteunit alsnogtereinigen. Hiermee kan
deaankoop van nieuweelementen worden
uitgesteld.Devraagofzo'n reinigmgscentrum ookinNederland kan wordengerealiseerd,konrijdens dediscussie niet worden
beantwoord. InNederland zijn de wetten
ten aanzien van lozingen van chemicaliën
wat strikter dan in Engeland.
Depresentatie vandeandere buirenlandsegast,LindaDudleyvanPermacare
Inrernational enAquazureLimited,ende
lezingvanDolfvandenBerg(Henkel-Ecolab
BV)gingen dieper inopdeverschillende
typesvervuilingendemogelijke reinigingsstrategieën diehiervoorkunnen worden
aangewend.Bijbiofouling merkteVanden
Bergop:"Ideal disinfectant doesnot exist".
Dezeopmerkingwerd,zoalsbleekuit diverse
discussiesomtrent biofouling, algemeen
bevestigd.Preventieblijft dus belangrijk.
Daaropslootdelezingvan ing.Hans
Vrouwenvelder (Kiwa)goed aan.Hij presenreerdederesultaten van het onderzoek naar
debiofoulingspotentie vandiverseantiscalants.Datgebruik vanchemicaliën inde
voorzuivering,zoalsanti-scalants enzuren,
hetontstaan van biofouling kunnen bevorderen,isinmiddels uitdiverse praktijkgevallenbekend.Eentestmethode, waarin
chemicaliën kunnen worden geclassificeerd
met debiofoulingspotentie alsmaatstaf,
werd toegelicht.
Depresentatieszijngebundeld.Zezijnschriftelijk tebestellenbijhetNMGdoormiddelvan
eenfax naarKannBosklopper.'(030)606'11 65
ondervermeldingvan:symposiumNMG,naam,
adresenaantal,ofviae-mail: karin.bosklopper@kiwaoa.nl.Desymposiumbundelkost40
aulden.«"
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