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Bij nanofiltratie tn omgekeerdeosmose\vordt75 totpo procent van liet voeàingswater omgezet111
product, waardoor zouten 111 liet membraanconcentraat worden ingedikt. Anorganische verbindingen
dieslecht oplosbaar zijn 111 water, kunnen dan neerslaan op het mcmbraanoppervlak. Vanuit kosteneu milieuoogpuntisditzeerongewenstenvroegtijdigesignalering hiervan isdaarom noodzakelijk.
Dit blijkt mogelijk tezijn met deScaleGuard. Met deze methode wordt continu degenormaliseerde
jluxgemeten van een klem membraanelement dat wordtgevoed met het membraanconcentraat.
Bij omgekeerde osmose en nanofiltratie
worden de ionen in het voedingswater een
factor vier tot tien (afhankelijk van de conversie)ingedikt en afgevoerd in de concentraatstroom. Door deze indikking kunnen anorganische verbindingen die beperkt oplosbaar
zijn, in het concentraat hun oplosbaarheidsproduct overschrijden en precipiteren op het
membraanoppervlak (scaling).Veelvoorkomende verbindingen die kunnen neerslaan,
zijn calciumcarbonaat, bariumsulfaat, silica en
calciumfosfaat. Scaling heeft tot gevolg dat de
weerstand van het membraan toeneemt, zodat
dedruk moet worden verhoogd om de productiecapaciteit te handhaven. Het energieverbruik neemt hierdoor toe. Bovendien moeten
de membranen frequent worden gereinigd en
kan de levensduur korter worden.
In de praktijk streeft men naar een zo
hoog mogelijke conversie om het verlies aan
grondstof en het energieverbruik te beperken.
Bijeen hogere conversie worden de ionen
echter verder ingedikt en neemt de kans op
het neerslaan van verbindingen met een
beperkte oplosbaarheid toe.In theorie ishet zo
dar bij overschrijding van de oplosbaarheid
precipitatie kan optreden. Demate van oververzadiging wordt hierbij vaak uitgedrukt als
de 'Saturation index' (ziekader).

Om scaling van de oververzadigde verbindingen te voorkomen wordt in de praktijk
zuur en/ofeen anti-scalant gedoseerd. Zuur
verlaagt deoververzadiging van onder andere
calciumcarbonaat, terwijl anti-scalants werkzame stoffen bevatten diede precipitatiesnelheid verlagen waardoor scaling kan
worden voorkomen. Oververzadiging hoeft

echter niet onmiddellijk te leiden tot precipitatie.Zoblijkt dat, zelfs zonder dosering van
anri-scalant, een zeer aanzienlijke oververzadiging van bariumsulfaat (SI=1,3) bij omgekeerde osmose niet leidt tot scaling (Boerlage
e.a., 1999). Blijkbaar iseen berekening van de
oververzadiging niet afdoende om vast te
stellen bij welkeconversie in de membraaninstallatie scaling zal optreden.
Om in de praktijk toch te kunnen bepalen
ofscaling kan optreden moet dit vroegrijdig
gesignaleerd kunnen worden. In proefinstallaties gebeurt dit door regelmatig een massabalans op te stellen van verbindingen die
kunnen neerslaan (Vander Hoek, 1997).
Massabalansen zijn vaak onnauwkeurig door
afwijkingen bij debietmetingen en analyses.
Daarnaast is deze methode bewerkelijk en bij
continue monitoring ook kostbaar.
Bij installaties in de praktijk vindt de
signalering plaats door bepaling van deMass
Transfer Coefficient (MTC)van de laatste trap
van de membraaninstallatie (ziekader).
Scaling treedt echter alseerste op in het laatste element van de membraaninstallatic. Daar
is immers deoververzadiging van een
bepaalde verbinding het hoogst. EenMTCafname van het laatste element leidt pas in
een later stadium tot een duidelijke MTCafname van degehele trap,omdat hierin
afhankelijk van het ontwerp van de
membraanfiltratie drie tot zeven elementen
zijn geplaatst. Wanneer een duidelijke MTCafname van de laatste trap isgeconstateerd is
de scalingal in een vergevorderd stadium. Er
bestaat dus behoefte aan een methode waarmee scaling kan worden gesignaleerd voordat
de scaling isopgetreden op de membranen in
de praktijkinstallatie.

Berekening 'Saturation Index'
Deoververzadiging van een verbinding kan worden gekarakteriseerd met deSaturation Index,
bijvoorbeeld voorBaSO"»:
SI - log

Y ± (Ba«)-Y-(S0 4 2

mer SI= Satutation Index (-)
y+
• Activiteitencoëfficient (-)
(Ba2+) = Concentratie van Barium (mol/l)
Thermodynamisch oplosbaarheidsproduct [mol1/!2
K.
Voordeberekening van de activiteitencoëfficient wotdt doorgaans, tot een ionensterkte van1
mol/l,deDaviesvergelijking gebruikt (Sohnelen Garside, 1992). Bijzoutere concentraatstromen
(zoals in de industrie kan voorkomen) tot een ionensterkte van 6mol/l kan deDebye HuckelBromley-methode worden toegepast (Boerlage e.a.,1999).
Gebleken isdat modelberekeningen van leveranciers doorgaans niet alle oververzadigde
verbindingen in het membraanconcentraat berekenen (Vande Lisdonk e.a., 1999).Met het
computerprogramma Phreeqc is het mogelijk om deSIvan nagenoeg alleverbindingen te
berekenen (Parkhurst e.a., 1995).
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Principe
Een veelbelovende methode iseen kleine
testunit waarmee een deel van het
membraanconcentraat uit de praktijkinstallatiedoor een membraanelement wordt geleid
(afbeelding 1).
Dit element hoeft niet bij te dragen aan de
productie en kan daardoor klein gekozen
worden. De flux en de conversie in dit
membraanelement worden op het zelfde
niveau ingesteld als in het laatste element van
de praktijkinstallatie, zodat de hydrodynamische condities vergelijkbaar zijn. Door
het membraanelement wordt een extra
conversie van één tot drieprocent, afhankelijk
van het ontwerp van de membraaninstallatie,
gerealiseerd. Door deze extra conversie wordt
verwacht dat scaling als eerste optreedt op dit
membraanelement, omdat immers een kunstmatige verhoging van de SIwordt gerealiseerd.Van het element wordt continu met
nauwkeurige flow-, mano-, EGV-en Temperatuurmeters de MTC bepaald. Wanneer de
MTCafneemt isdit een aanwijzing dat scaling
optreedt. Deaard van de scaling kan worden
bepaald middels een autopsie.

constant, maar daalde de MTCvan het
element in deScaleGuard.Na een reiniging
met zoutzuur bij een zuurgraad van 2,nadert
de MTC-waarde weer de beginwaarde. Dit
wijst erop dat scaling op het element isopgetreden diedoor het zuur nagenoeggeheel is
opgelost. Vervolgens isdeanti-scalant dose-

ring verhoogd naar een waarde hoger dan door
de leverancier wordt voorgesteld, namelijk
3,1mg/l. Wederom treedt een snelleMTCdaling van het element in deScaleGuard op en
isblijkbaar een dosering van 3,1mg/l antiscalant onvoldoende om scaling te voorkomen.
Ter controle isna 53dagen looptijd het

Mass Transfer Coëfficiënt
Scalingop het membraanoppervlak kan worden aangetoond door het volgen van de genormaliseerde flux (doorlaatbaarheid van het membraan),ofwel deMassTransfer Coëfficiënt (MTC)
in de tijd (Taylor, 1594; Hofman, 19515; Huiting 1999).DeMTCisgedefinieerd als:
MTC=

CyTCF

met: MTC=MassTransfer Coëfficiënt (m/s.kPa)
Qp = productdebiet (mï/s)
TCF =temperatuurcorrectiefactor (-)
A mem = oppervlakte van het membraan (m2)
NDP = netto 'driving pressure' (kPa)
Bij het optreden van scaling zal het productdebiet afnemen en/ofde benodigde voedingsdruk
toenemen waardoor deMTC daalt.

Afb. 1:

FnnapeschttsvanieScaleGuard,aangeslotenop hetconcentraatvandemembraanimtttllotie.

Toepassing
Op pompstation Vechterweerd van Waterleidingmaatschappij Overijssel isdeScaleGuard toegepast op het concentraat van een
nanofiltratie-installatie die isgevoed met
anaëroob oevergrondwatcr. Met een proefinstallatie met vier nanofiltratiemembranen per
drukvat isgetest ofscaling kan optreden bij
een conversie van75en 80procent. Met een
modelprogramma van de membraanleverancier is vastgesteld dat calciumcarbonaat en
bariumsulfaat oververzadigd aanwezig zijn in
het concentraat.Alsaanvulling is met het
computerprogramma PHREEQCbepaald dat
er nog vier andere verbindingen oververzadigd zijn. De resultaten staan in tabel 1.
Opeen deel van het membraanconcentraat iseen prototype van de ScaleGuard
aangesloten. De instellingen tijdens het
proefinstallatieonderzoek staan weergegeven
in tabel2.
In afbeelding 2isdeMTCvan één van de
twee laatste drukvaten uit dederde trap en de
MTCvan het membraan in de ScaleGuard
weergegeven.
In deeerste periode, bij 75procent conversie, is 2,3mg/l anri-scalant op basis van
organofosfonaten gedoseerd. In deze periode
vindt zowel in het laatste drukvat alsin het
membraanelemenr in deScaleGuard geen
MTC-dalingplaats;blijkbaar treedt geen
scaling op.In de tweede periode, bij een
conversie van 80procent, blijft wederom de
MTCvan het laatste drukvat nagenoeg
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scopy(SEM)doorTNO-MEP inApeldoorn. Met
SEMkunnen anorganische elementen wotden
gedetecteerd. Uit deSEM-analyse blijkt dat de
afzetting volledig uniform is.De atomaire
verhouding isweergegeven in tabel3.

element vervangen door een nieuw element en
op het concentraat van de proefinstallatie
geplaatst. Ook in deze (vierde) periode iseen
snelle MTC-dalingvan het element zichtbaar.

SEM-analyse
In deafzetting isook koolstof aangetoond.
Het exacte percentage kan niet worden aangegeven, omdat het element ook als geleidingsmateriaal op het monster wordt aangebracht.

Het element in deScaleGuard(uit devierde
periode) isgeopend en een dunne uniforme
bruin/grijzige afzetting was zichtbaar.
Vervolgens isdeaard van de afzetting
geanalyseerd met Scanning Electron Micro-

Tabel1:

Uit deze resultaten blijkt dat anorganische

Oververzadiging (SIhogerdan0] bij75en80procentconversieoppompstationVechtenvecrd, berekendbij
eentemperatuurvan1i°CnietPhrccqc

Verbinding

Conversie
Calciumcarbonat
Bariumsulfaat
Mangaancarbonaat
Ferrocarbonaat
Ferrofosfaat
Calciumfosfaat

siH

Formule

Scaling in de proefinstallatie
Na circa drie maanden proefinstallatieonderzoek zijn de vier elementen uit het laatstedrukvat gehaald. Vande elementen is apart
de MTCbepaald en vergeleken met de waarde
bij aanvang van het onderzoek. Deafname van
de MTCstaat vermeld in tabel4.

SI(-)

75%
CaCO,
BaS04
MnC03
FeCO,
Fe3(P04)2.8.H20
Ca5(P04)3OH

afzetting isopgetreden en dat deze waarschijnlijk bestaat uit een mengsel van calciumfosfaat, ijzerfosfaat, calciumcarbonaat, ijzercarbonaat en een kleine hoeveelheid mangaancarbonaat. Dit geeft aan dat vijfvan dezes
verbindingen, die volgens de berekeningen
oververzadigd zijn, ook daadwerkelijk neerslaan. Inde afzetting isgeen bariumsulfaat
aangetoond ondanks dehoge oververzadiging.

1,16

149
i,4 2
1,84

1,31

1,6
2,09

2,49
4,23
4,63

3*3
3.31

Hieruit blijkt dat deMTC-afname per
element toeneemt, wat typerend is voor
scaling.Uit afbeelding 2blijkt dat de scaling
op de membranen in de proefinstallatie
nauwelijks is waargenomen met deMTCbepaling van het gehele laatste drukvat,

Tabel3:
Tabel2:

Instellingentijdenshetproejinstallatie-onderzoeken vandeScaleGuard.

parameter
looptijd (dagen)
conversie (%)
anti-scalant dosering (mg/l)

periode 1

periode 2

14
75
2,3

periode 3

periode 4*

17
80

80

7
So

2,3

3,i

3,1

22

instellingen ScaleGuard

flux(l/mz.h)
conversie[%)
extraconversie[%)

13,5
9
2

'9

19

19

19

19

19

3

3

3

Atomaireverhoudingvandeaangetrojjen
elementen(inprocenten)ophetmembraanin
deScaleGuard.

element
Ca
P
Fe
Mn
0
rest

atomaireverhouding{%)
22
12

16
2

37
1

DezeSEM-jotogeefteenamorfeafzetting weerophet
elementindeScaleGuardmeteensamenstellingzoals
weergegevenintabel3,1000maalvergroot.

*Nieuw membraan gebruikt in de ScaleGuard

A/b. 2:

MTC-vcrloopvanhetelementindeScaleGuardenhetlaatstedrukvatvandeproefinstallatiein
Vechtenvecrd.
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Tabel4:
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MTC-afnamcvandeelementenuithet
laatstedrukvat.
MTC-amame(

30
Looptijd [dagen]
-ScaleGuard • • • * • • laatste drukvat

element 1
element2
element3
element 4

3,5
6
8,5
24,5
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terwijl metdeScaleGuard hetoptredenvan
scalingvroegtijdig istesignaleren.
Conclusies
MetdeScaleGuardishetmogelijk om
vroegtijdig encontinuscalingindelaatste
trapvaneennanofiltratie- enomgekeerde
osmose-installatie tesignaleren.
Deinzetvanhetapparaatopentdemogelijkheid om:
vooreenpraktijkinstallatie demaximale
conversiemetdedaarbij benodigdedoseringvananti-scalanten/ofzuur vastte
stellen;
het moment waaropchemisch reinigen
noodzakelijk wordtvroegtijdig aante
geven
endeaardvandescalingvasttestellen
zonderdaarbij eenelement uitdepraktijkinstallatie teverwijderen enaan
destructiefonderzoek teonderwerpen.
Eentweedeprototype isinmiddelsgereed.
Ditsysteem isvollediggeautomatiseerd, waarbijdefluxenconversiezijn geregeldende
MTCcontinu wordtopgeslagenenzichtbaar
wordtgemaaktopeenbeeldscherm.ToepassingenverdereevaluatievandeScaleGuardzal
plaatsvinden opverschillendewatertypen en
locaties. I

IN HET VECHTPLASSENGEBIED

Flexibelpeilbeheeralsmiddel
tegenverdroging
}. SPIEKSMA, WITTEVEEN+BOS
Y. SCHEFFER-LLGTERMOET, D I E N S T WATERBEHEER EN RLOLERING
A. SALVERDA, WITTEVEEN+BOS. THANS WATERBEDRIJF GELDERLAND

DL'afgelopen decennia isdewaterkwaliteitindeNoord-Hollandse Vcchtplasscndoorverdroging
verslechterd. Deoorzakenzijn bekend:hetontbreken vannatuurlijke peiljluctuaties, het lage
waterpeil indeaangrenzende Horstcnncerpolderendeverminderde kwelalsgevolg vangrondwateronttrekkingen inhetGooi.Hetontstanewatertekort wordtgecompenseerd doorhet inlatenvan
voedselnjk water mrdeVecht.Ditheeftgeleid toteutrofiëring vanhetVechtplassengebied,en
hiermeesamenhangend, tot nivelleringvandewatervegetatie, versneldesuccessieenverzuring.
Verdroging 111 het Vechtplassengebied isdusvooraleenwaterkwaliteitsprobleem. Momenteel wordt
vooralgewerkt aanregionale maatregelen omdeverdroging terug tedringen.Inditartikel wordt
aangetoond darookhertoelaten vannatuurlijke peiljluctuaties inhetVechtplassengebied zei/
'flexibel peilbeheer')hieraan eengrote bijdrage kanleveren.
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Debelangrijkstetopografische structuren
vanhetVechtplassengebied zijn gevormd
tijdens devoorlaatste ijstijd, toendoorhet
landijs stuwwallen enbekkens ontstonden.
Debekkenszijn nahetafsmeken vanhetijs
opgevuldmetkleienzand,terwijl destuwwallen,zoalshetGooi,ooknu noghooginhet
landschap liggen.HetVechtplassengebied ligt
opdewestelijke Gooirand,opdeovergang
naarhetzogenaamdebekkenvanAmsterdam.
Inhet Holoceen fungeerden dezandige
stuwwallen vanhetGooialsintrekgebied en
trad kwelopindeaangrenzende riviervlakte
vandeVecht.Dezekwelzorgdevoorpermanent natteomstandigheden waardoorzicheen
veenpakket ontwikkelde.Dehydrologie langs
derivierzelfwerddaarentegen vooralbepaald
doorperiodiekeoverstromingdoordeVecht.
IndeRomeinsetijd bestond hetgebiedvoornamelijk uitveenenwarenerslechtstwee
meren:hetNaardermeer,ontstaan eninstand
gehoudendoorerosievanuit deZuiderzee,en
deHorstermeer langsdeVecht.

Taylor]., J. Ho/man, S. Duranceau.J. Kruithof enj. Schippers.
Simplified modelling ofdif/usion-coiitrolled membrane
systems. Aqua, vol. 43, nr. 5, pag. i}8-245-
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DeVechtplassen ontstonden pasnavervenmgvanhetveendatzichhad ontwikkeld
opdewestelijke Gooirand.Doordevervening
ontstond eenlandschap datbestond uit petgatenenlegakkers,metbebouwingop
dekzandruggen.Winderosie sloegvervolgens

desmallelegakkerswegwaardoorgrote
plassenontstonden.Eenandere menselijke
ingreephadookgroteconsequenties.Omde
waterhuishouding tereguleren werdhet
gebied verdeeld inpoldersvanwaaruit watet
viaslotenenkanalenwerd weggemalen.
Hydrologisch betekendeéénenanderdatde
oorspronkelijke regionale hydrologische
gradiënt werdgefragmenteerd. Het kwelwater
trad nu nietalleen meeruitaandevoetvan
hetGooi,maarookindeverderopgelegen
poldersenpetgaten, terwijl deinvloedvan
rivierwater beperktbleeftotschutwater dat
viasluizen hetgebied binnenstroomde.
Deinvloedvandemens nam nade
Middeleeuwen steedsverdertoe.Eennieuw
tijdperk brakechteraanmetdeaanlegvande
Horstermeerpolder in 1885.DeHorstermeerpoldertrokzoveelwateraandatingrotedelen
vanhetVechtplassengebied dekwelsituatie
veranderde ineen wegzijgingssituatie.
'sZomersontstonden hierdoor watertekorten,
dievervolgensdoorinlaat vanuitdeVecht
werdengecompenseerd.ZolanghetVechtwatervanredelijkekwaliteitwas,bleefhet
Vechtplassengebied eenhoge natuurwaarde
houden.Dewaterwinningen inhetGooiaan
hetbegin van20eeeuw,dezandwinning inde
WijdeBlikin 1934,deaanlegvanhet Hilver-

