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permeabeleonsamendrukbare koekdierelatief
eenvoudigvanhetmembraan isteverwijderen.Ditblijkt ookuitoriënterendeUF-expenmentenopbelucht ijzerhoudend grondwater
(8 tot 10mgpetliter)waarstabiele fluxen
werdengerealiseerd vanmeerdan 200literper
uurperm2 8).
Bovenstaandeopenteen interessant
perspectief:alsdeinvloedvandekoekgroteris
dandeinvloedvancoagulatie,danishet
aanleggenvaneenpre-coateengoedalternatiefvoor vlokmiddelen bijdedirectebehandelingvanoppervlaktewater.
WaterleidingMaatschappij Overijsselen
KiwaOnderzoekenAdvieshebbeninhet
kadervanhetgezamelijke bedrijfstakonderzoekenhetmaatwerkonderzoek vanWMO
oriënterendeproevenuitgevoerd omdekoekvormingshypothesenaderteonderzoekenvoor
dedirectebehandelingvanTwentekanaalwateropdeproductielocatieElsbeckweg.
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EnhancedPre-CoatEngineering(EPCE)iseengeoctrooieerdemethodeomeenultra-oj micro/ïltratie-mcmbraan tevoorzienvaneendun beschermlaagjeofwel pre-coat.KiwaenWaterleiding
Maatschappij Overijssel [WMO]vergeleken membraanprestaties bijtoepassingvandezenieuwe
methodemetdebestaandevlokkiugs-envlokkenjïitratie. Eenpre-coat dosering aanhetbeginvan
clke/iltrariecyclusleiddetoteenstabielproces,integenstelling totvlokkiugs-envlokken/titratie.
Hiermeeisaangetoond dat nietvlokkingsfiltratie, maar hetontstaan vaneenbeterjiltreerbareen
verwijderbarejtlterkoek hetvoornaamste mechanisme isbijhetverbeteren van demembraanprestatiesmetbehulpvanvlokmiddeleu.
Deproductiviteit vanmicro-enultrafiltratie-installaties wordt inhogemate
bepaalddoordekwaliteitvanhettebehandelenwaterendemechanismen diedeaardvan
devervuilingendevervuilingssnelheidvande
membranen bepalen.Zowordin-linecoagulatie(vlokkingsfiltratie) steedsvaker toegepast
voorhetbeheersenvandemembraanvervuiling.Bijverbeteringvandeproductiviteit
(membraanprestaties] wordthetachterliggendemechanismeveelaltoegeschrevenaan
decoagulatievancolloïdeninhetvoedingswater,waardoordeverstoppingvanhet
membraan afneemt1).2).
Eenanderetheoriebetreft deformatie van
eenpermeablekoekophet membraanoppervlakdoordecontinueaanvoervanvlokken.
Hetgesuspendeerdemateriaalwordtdan
gedeeltelijk afgevangen doordeze makkelijker
teverwijderen koekinplaatsvanhet
membraanzelf6)'). Hoogstwaarschijnlijk
vindenbeideprocessen bij hetgebruikvan
vlokmiddelen tegelijkertijd plaats.Bijde
terugwinning vanspoelwater van zandfilters
doorultrafiltratie lijktdemembraanvervuilingbeterbeheersbaardanbijdedirecre
behandelingvanoppervlaktewater.Demaximaalhaalbarebelastingvanhet membraan
(flux) bijeenstabielebedrijfsvoering ligt
gemiddeld hogerondanksdehogere

zwevendestofbelasting+i-5'.Ookbijdebehandelingvanspoelwaterwordthet achterliggende
mechanismetoegewezenaandedeeltjesgroottekarakteristiek endevormingvaneen

Ditoriënterendeonderzoekmoest
antwoordgevenoptweevragen:welkmechanismeisverantwoordelijk voorhet verbeteren
vandemembraanprestaties bij in-linecoagulatieenwatisheteffect opdeprestatiesvan
eenpre-coatopdemembranen?
Uitvoering
Omdehypothesesomtrent vlokken-en
vlokkingsfiltratie tetoetsen(eerstedoelstelling)zijn demembraanprestaties vandrie
identieke ultrafiltratiemembranen parallel
onderzocht onderdezelfde bedrijfscondities.
Detestenzijn uirgevoerd metbehulpvande
quick-scanenhetdaarvoorbeschrevenproto-

Hypothese omtrent in-line coagulatie
Bijhetgebruikvanvlokvormingsmiddelenbijultrafiltratie, diein-linewordengedoseerd,
wordtbijverbeteringvandemembraanprestaties deverhoogdeproductiviteit aantwee
mechanismen toegeschreven.
Onduidelijk isnogwelkevandetweedebelangrijkste rolspeelt:
- Vlokkingsfiltratie:Tijdens hetvlokvormings.
. . .
• .
proceswordteengrootgedeeltevandeinhet
wateraanwezigecolloïdendoordevlokingevangenenofgeadsorbeerd.Vervolgenskunnen
1A Verstoppingsfiltratie
dezegecoaguleerdecolloïdennietmeerde
poriënvanhetmembraanbinnendringenof
blokkeren,maarblijven ophetmembraanoppervlakliggen(afbeeldingen iaenlb);
- Vlokkenfiltratie:Dedoorhet coagulatieproces
gevormdevlokkenbouwenvooreengroot
gedeeltedeophetmembraan liggendefilter1B Vlokkingsfiltratie
koekop.Dezekoekispermeabel,moeilijk
samendrukbaar enmakkelijk dooreenterugspoelingteverwijderen. Denoginhet
voedingswateraanwezigecolloïdenworden
doordekoekafgevangen enkunnen maar
gedeeltelijk depotiënvanhetmembraan
1C Vlokkenfiltratie
indringenofblokkeren(afbeelding ie).
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werd ijzerchloride gedoseerd.Aan het tweede
membraan werden continu Fe(OH)3-vlokken
gedoseerd.Aan het derde membraan werd
niets gedoseerd. Dit membraan (de blanco)
gold als referentiepunt voor de membraanprestaties.
Tijdens de tweede set oriënterende experimenten werd op membraan 2,waaraan in de
eerste set experimenten continu Fe(OH)3 werd
gedoseerd, een pre-coat van Fe(OH)s-vlokken
aangebracht in de eerste minuten van de
filtratiecyclus.

Deeindkapvanmembraan2,waaraandepre-eoat
suspensiewordtgedoseerd aan hetbeginvandcjïltratiecyclus

col').Het verschil tussen de drie membranen
betrofde doseringen aan de voeding direct
voor het membraan.Aan het eerste membraan

Deproeven zijn uitgevoerd tussen eind
juli en halfseptember van vorigjaar. Een
aantal parameters van het voedingswater, die
voor het ultrafiltratieproces belangrijk zijn,
staat weergegeven in tabel r. Opvallend is dat
deze parameters gedurende de meetperiodc
dicht bij de maximaal gemeten waardes liggen
van de historisch gegevens.
Resultaten
Eerste set experimenten (viokkiirgs- versus
vlokkcnfiltratie)
Door de hoge vervuilingspotentie van het
water en de hoge vervuilingssnelheden die

Enhanced Pre-Coat Engineering
Alvorens de fdtratiecyclus begint, wordt in een zeer korte tijd een deeltjessuspensie over het
membraan gefiltreerd. Dezerelatiefgrote deeltjes met een smalle karakteristiek vormen een
makkelijk te verwijderen, filtreerbare en onsamendrukbare koek ophet membtaan (afbeelding
2a).Afhankelijk van de beoogde toepassing kunnen de deeltjes toegepast worden naar specifiekeeigenschappen zoals bijvoorbeeld een hoog adsorberend vermogen voorAOC.Nadat de
koek isaangebracht begint de filtratiecyclus met
het te filtreren water. Kleine colloïden, algen en
andere gesuspendeerde stoffen worden vervol?Al\A/\AAA
gens voor een groot gedeelte door de aangelegde
koek afgevangen (afbeelding 2b).Nadat de drukval over de koek en het membraan istoegenomen tot een bepaalde ingestelde waarde, wordt
het membraan teruggespoeld. De koek komt los
van het membraan en wordt door een langsspoe2B \ 1 \ 1 \t \ / \ / \ f \1 \i
ling afgevoerd (afbeelding 2c).De afgespoelde
oude pre-coat kan worden opgevangen en geregenereerd, om vervolgens weer opnieuw
fc'fc?' ' '-'M ."' 4 * - .
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gebruikt te worden. Dit idee is onder de naam
EPCEingediend bij het Bureau voor de Indus'\/\/
triële Eigendom.
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daaruit volgde was het niet goed mogelijk om
een eenduidig verschil te vinden tussen vlokken-en vlokkingsfilttatie.
De ijzerchloride-dosering leverde geen
aanzienlijk beter resultaat op ten opzichte van
de blanco.Het werd hierdoor moeilijk om een
eenduidig verschil vast te leggen tussen de
ijzerchloride-dosering en de dosering met
Fe(OH),, andets dan dat de vervuilingssnelheid voor de continue Fe(OH),-dosenng
gemiddeld iets lager was.Beide vervuilingssnelheden waren echter zeer hoog,zelfs bij een
relatieflage flux van 25l/(h.m2).
Tweede set experimenten (EPCE]
Vervolgens isde tweede set experimenten
uitgevoerd, waarbij in een korte tijd aan het
begin van de filtratiecyclus een pre-coat van
Fe(OH)3-vlokken op het tweede membraan
werd aangelegd. In afbeelding 3staat het
TMP-verloop in de looptijd weergegeven van
dedrie parallel geteste membranen. Deeerste
20uur werd de run uitgevoerd zoals dezede
eerste set experimenten werd uitgevoerd, dat
wilzeggen dat de Fe(OH),-vlokken nog
continu gedoseerd werden. Na 20uur werd het
EPCE-principe op dit membraan toegepast.
Het effect op het TMP-verloop was indrukwekkend. Waar voorheen alle drie de membranen een onstabiel TMP-verloop hadden, werd
het TMP-profiel van het pre-coat membtaan
stabiel.Na 120uur werd het reinigingsinterval
verlengd van 8naar 16uur. Dit bleek geen
effect te hebben op de regelmatigheid van het
TMP-patroon.
Vervolgens werd deze run stopgezet en
werd de flux verhoogd naar 50l/(h.m2),deprecoat dosering verdubbeld en de doseertijd
verkort. In afbeelding 4staat het TMP-verloop
van deze run weergeven voor deblanco en het
membraan waaraan de Fe(OH)s gedoseerd
werd. Het membraan waaraan ijzerchloride
werd gedoseerd, heeft tijdens deze run niet
meegelopen, omdat de permeabiliteit van dit
membraan na intensieve reiniging onvoldoende hetstelde.
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Tabel1:

26

Enkelegemetenparametersinhetvoedingswater,vergelekenmetdehistorischegegevens

Parameter

eenheid

Temperatuur
Zwevendestof
Troebelheid
Chorophyl-A
Fosfaat(totaal)
DOC

°C
mg/l
FTE

H2O

Mg/l
mg/l
mg/l

Meetperiode
gemiddelde maximum

Historische gegevens
gemiddelde maximum

23,9

27,0

12,9

25,5

16,0

39,o

12,3

79,0

8,2

38,0

8,0

43.0

59,0

14,0

42

89,0

o,5

0,6

o,3

1,5

10,0

10,0

10,0

43,0

Het resultaat isopmerkelijk. Alna elf uur
bereikte deTMP van de blanco de maximale
ingestelde waarde van één bar. Het membraan
met de pre-coat bleek met de hogere dosering
stabiel tegaan verlopen tussen twee spoelingen in.Degemiddelde TMP van het
membraan met de pre-coat bedraagt circa
0,2bar. Een nog hogere flux zou dus wellicht
mogelijk zijn.
Conclusies
Uit dit oriënterende onderzoek kan het
volgende geconcludeerd worden:
Inde periode waarin de proeven zijn uitgevoerd had het ruwe Twenrekanaal water

PLATFORM

een extreem hoge vervuilingspotentie;
Dedirecte behandeling van dit water met
behulp van conventionele ultrafiltratie (de
blanco) wasdoor de hoge vervuilingssnelheden technisch en dus ook economisch
niet haalbaar;
Het toepassen van een vlokmiddeldosering had in eerste instantie een
beperkt positiefeffect. Dit effect was
echter van korte duur, dedosering met
ijzerchloride vertoonde naar verloop van
tijd hetzelfde beeld alsde blanco;
Door de hoge vervuilingssnelheden was
het niet mogelijk om een eenduidig
verschil vast te leggen tussen vlokken- en
vlokkingsfiltratie;
Met het toepassen van een pre-coat doseringaan het begin van een filtratiecyclus
werd in tegenstelling tot de vlokken- en
vlokkingsfiltratie wel een stabiel proces
verkregen, ook bij een flux van 50l/(h.mz);
Hiermee is tevens aangetoond dat vlokvorming niet het voornaamste mechanisme is,maar het ontstaan van een beter
filtreerbare en verwijderbare filterkoek.

^VVyV
Looptijd(uren)
FeCB-

Ajb. 3:

N a 20 uur vlolckenjïlrratie met Fc(OH)j vervangen door EPCE met Fe(OH) 3 ,flux 25 l/(h.mz

Hoewel verder onderzoek noodzakelijk is,
zijn de resultaten van dit oriënterende onderzoek verassend. Het lijkt erop alsofcoagulatie
met het belangrijkste mechanisme is achter
het stabiliseren van het ultrafiltratieproces.
Waar in eerste instantie dedirecte behandeling van Twentekanaalwater met behulp van
ultrafiltratie technisch en economisch niet
haalbaar leek,ook bij het gebruik van een
coagulaticmiddel, lijkt het aanleggen van een
goed filtreerbare koek een uitkomst te bieden.
Het aanleggen van een pre-coat zou, naast een
stabieler proces,ook eengroot aantal voordelen kunnen hebben ten opzichte van het
gebruik van vlokmiddelen:
Decoagulatiekinetiek speeltgeen rol meer
(onder andere zuurgraad en temperatuurgevoeligheid), waardoor onvolledige
vlokvorming aan het voedingszijde van
het membraan niet meer voor kan
komen;
Onvolledige vlokvorming kan leiden tot
vervuilingsproblemen aan de productzijde
van het proces en in daarop volgende
zuiveringstappen;
Depre-coat kan zo ontworpen worden dat
deze bepaalde opgeloste stoffen gedeeltelijk zou kunnen adsorberen, zoals
zetmeelderivaten enAOC;
Depre-coat zou kunnen worden hergebruikt indien deze makkelijk te scheiden
is in de concentraatafvoer (door bijvoorbeeld sedimentatie en magnetisme). Dit
zou in verhouding tot het gebruik van
coagulatiemiddelen de slibafvoer en het
chemicaliénverbruik drastisch doen
verminderen;

Fe(OH)3

400
looptijd(min)

Afb.4:

TMP-verloopvanblancoenEPŒmetFe(OH)3,flux 501/(h.m2J

Demembraanintegriteit isaan het begin
van de filtratiecyclus in een aantal gevallen makkelijker te waarborgen door de
hoge concentratie aan deeltjes in de
voeding. '
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