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C O M B I N A T I E V A N 'DEAD E N D 'FILTRATIE E N 'CROSS

FLOW'
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Triqua b.v.uitWageningen heeftsamenmethetVlaamseingenieursbureauBetecheenhybridejlow
membraatiinstallatie^eïnstalleerd bijhettaitkreinujm^sbedrirfKatoenNatieSiloCleaning inAntwerpen.Dezeinstallatiezuiverthetbiologischbehandeldewaterzodathetopnieuwte^ebruikenis.
Bijhet bedrijf worden dagelijks ongeveer 100tankwagens gereinigd.Dat levert
elkedagzo'n 300kubieke meter afvalwater
op,dat tot nu toewerdgereinigd ineen
biologischewaterzuivering en daarna
geloosd indeSchelde.Doordat het zwevende
stof-gehalte inhet effluent tehoogwasen
vanwegedestijgende kosten voor waterinname heeft het bedrijfbesloten het afvalwater,nadebiologischezuivering, verderte
zuiveren zodat het hergebruikt kan worden.
Voordie tweedezuiveringstap wordt
hybrideflowmembraanfiltratie gebruikt,
eencombinatie van'crossflow'en 'dead end'
filtratie. Hierbij wordt zowel mictofiltratie
als'open' ultrafilttatie toegepast. Gedurende
eenbepaalde tijd wordt het membraan als

Dehybridejlowmembraanfiltratie-installatie.

'dead end' filtratie gebruikt.Alsde productie
telaagis,wordt overgeschakeld op'cross
flow'filtratie.Voordeelvandezemanier van
membraanfiltratie ishet lageenergieverbruik en hetgoede scheidingsrendement.
Binnen het proces vanhet hybrideflowsysteem wordt onderscheid gemaakt tussen
ptoductie, normale spoeling,spoelen met
een luchtstoot enchemische spoeling.
Tijdens deproductie wordt de installatie
middels het 'dead end'-principe bedreven.
Hierbij wordt eenbepaaldeflowingesteld,
terwijl dedruk geregeld wordt.Naeen
zekereproductietijd raken de membranen
vervuild,waardoor dedruk oploopt.De
installatie gaatdan overopeen normale
spoeling.Eengedeeltevan het geprodu-

Deadend. crossflowenhybrideflowmembraanfiltratie.

Deverschillendevormenvanmembraanfiltratie
schematischweergegeven.

ceerdepermeaat wordt met hoge snelheid
enbij eenvoorafingesteldedruk teruggespoeld viadepermeaatzijde naar deconcentraatzijde.Hierdoor wordt devervuiling van
het membraan verwijderd. Na het uitspoelengaat dehybrideflowmembraanfiltratieunit weerinproductie.Na een aantal
normale spoelingen kaneenspoeling met
lucht worden uitgevoerd.
Ditgebeurt volgensde'forward flush'
methode.Dit houdt indateen hoeveelheid
voedingmet een hogesnelheidvan onder
naar boven langshet membraan wordt
geleid.Delucht wordt onder hogedruk in
devloeistofstroom gebracht.Decombinatie
lucht en voedinggeeft eensterke turbulente
sttominglangs het membtaan, waarmee
aanwezige vervuiling wordt verwijderd. Het
doelhiervan ishet verminderen van het
aantal chemische spoelingen.
Hybrideflowmembraanfiltratie wordt
tegenwoordig vooral toegepast voor het
verderzuiveren van het effluent vaneen
biologischezuivering, het produceren van
proceswater uit oppervlaktewater en het
terugwinnen vanspoelwater. Hetgezuiverdewater isvrij vanzwevendestofen
geschikt voor lozingofhergebruik.
Drinkwaterbedrijven passen dezevorm
vanmembraanfiltratie toe,maarook
groente-enaardappelverwerkende bedrijven,dierentuinen enzoals in bovenstaand
voorbeeld tankreinigingsbedrijven.«J
Voormeerinformatie:
TriquaBV(0317)451j6 69of
BetechNV(0032)03 2420000.
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