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Lucht/watersyoelingbij
ultrafiltratie
IR. I. WORM, TU DELFT SECTIE GEZONDHEIDSTECHNIEK

minuten wordt een forward flush en/ofeen
back flush uitgevoerd en wordt het vuil
weggespoeld.
De nieuwste reinigingsmethode isde
lucht/watetspoeling ofAirFlush.Dat is een
forward flush waarbij lucht in de aanvoerleiding wordt geïnjecteerd. Door de toevoeging van lucht ontstaat (bij gelijk blijvende
netto watersnelheid) een veel turbulenter
systeem dan met alleen water.
Om verder inzicht in de optredende fenomenen van deAirFlush teverkrijgen, is onderzoek uitgevoerd aan deTUDelft en wel drie
types experimenten: de bellenpatroonproef, de
koeklaagproefen het drukvalexperiment.
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Dead-end ultrafiltratie hecjt zichzelfbewezen bij deterugwinning van spoelwater van zandfïlters en
als voorbehaiidclingssrap voorspiraalgewonden omgekeerde osmose. Nadeel van dedead-end
bedrijfsvoering is bet relatiej hoge chemicaliè'nverbruik dat nodig isom eenstabielejlux te realiseren. Onderzoek van Van derMeer(NUONj e.a. heeft uitgewezen dat dit met95procent verminderd
kan worden door het reinigen van de membranen met een lucht/waterspoeling. Op basis van die
resultaten isvorig jaaroppompstation Spannenburg een ulrrafiltratic-installatiegebouwd voorde
behandeling van spoelwater, waarin deze lucht waterspoeling wordt toegepast.
Voorverwijdering van membraanvervuiling worden momenteel drie reinigingsmethoden gebruikt, namelijk forward flush,
back flush en chemische reiniging, en combinaties van deze methodes. Bijeen forward
flush worden de membranen doorstroomd
met voedingswater ofpermeaat en wel met
een hogere snelheid dan tijdens de productiefase. Deeltjes die op het membraan zijn afgezet
worden door de verhoogde turbulentie losgemaakt en afgevoerd. Dedeeltjes diezich in
Proefopstellingop hetlaboratoriumvandesectieGezondheidstechniekvandeTU Delft.

de poriën hebben afgezet worden niet weggespoeld. Dezedeeltjes kunnen wel verwijderd
worden met een back flush. Back flush is
eigenlijk het omgekeerde filtratieproces.
Permeaat wordt van de permeaat- naar de
voedingszijde geperst met een circa tweeenhalve maal hogere flux dan tijdens filtreren.
Alsde flux zich na deze reinigingen onvoldoende heeft hersteld, moeten de membranen
chemisch gereinigd worden. De membranen
worden volgezet met een oplossing van
chloorbleekloog, zoutzuur of waterstofperoxide.Na een inweekpriode van aan aantal
Afl>. V.

Belparronenineenbuismeteendoorsnede
van injfmi((imerer(vlocistofsnelheid 0.71
m/s).Vanlinksnaarrechts: bubblejlow
(^assnclhcid0.050'm/s),capjlow(gassnclheid0.23 m/s),slugflow(gassnclhcid0.57
m/s)enannularjlow(^assnelheidz.Sm/s).

Bellenpatroonproef
Debellenpatroonproef isuitgevoerd om te
bekijken welkebelvormen optreden in de
membranen bij doorstroming met lucht en
watet en van welke parameters het ontstaan
van een bepaalde belvorm afhankelijk is.Een
literatuurstudie wees uit dat de belvorm
afhangt van de(superficiële) lucht- en watersnelheid, debuisdiameter en een aantal vloeistofeigenschappen (dichtheid, viscositeit en
oppetvlaktespanning). In het labotatorium
van Gezondheidstechniek aan deTU Delft is
een proefopstelling gebouwd van glazen
buizen (1 mm, 5mm en 15 mm).De optredende belpatronen zijn belicht met een stroboscoopen gefotografeerd met een eenvoudige
digitale fotocamera.
In afbeelding 1 worden vier kenmerkende
belvormen getoond (lucht en water stromen
omhoog), namelijk bubble flow, cap flow, slug
flow en annular flow. Bijde in praktijk gehanteetde lucht- en watersnelheden (beide 0.1 tot
0.5m/s) zal cap-ofslug flow voorkomen.
Bubble-en annular Row zullen in praktijk
nooit vooikomen, omdat zij optreden bij zeer
lage respectievelijk zeef hoge luchtsnelheden.
Verder isgebleken dat in buizen met een
diametet kleiner dan drie millimeter de
belvorm niet afhangt van horizontale ofverticaleopstelling. Bijdezediameters isde oppervlaktespanning dominant over zwaartekrachteffecten.
Koeklaagproef
Na identificatie van de verschillende
bellenpatronen isonderzocht hoegroot de
reinigende kracht van die verschillende instellingen nu eigenlijk is.Voordit doel isde proefopstelling waarin de belpatroonproeven zijn
uitgevoerd, uitgebreid met een 1 inch module
met daarin een membraan met een doorsnede
van 5.2 millimeter. Door het filtreren van
500ml spoelwater is steeds een vaste hoeveelheid drogestofop het membraan aangebracht.
Vervolgens iseen lucht/waterspoeling met een
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vloeistojsnelheid=0.21 m/s).

tevoren vastgestelde lucht- en watersnelheid
uitgevoerd, waarbij een recovery van90
procent isnagestreefd. Dat wilzeggen dat voor
de spoeling 50ml water (permeaat) wordt
gebruikt. Alsmaat voor de reiniging iseen
massa balans voor de droge stof opgesteld.
Door het meren van deconcentratie droge stof
in het concentraat kan de hoeveelheid droge
stofdie na een reiniging achterblijft bepaald
worden. Hoe meer droge srofverwijderd is,des
te hoger het verwijderingspercentage en des te
effecriever de lucht/waterspoeling is.
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Ctrculatiestroming invloeistojpakketje bij

Uit deeerste meetserie (constante vloeistofsnelheid) blijkt dat inrroductie van lucht
leidt tot een aanzienlijk hoger verwijderingspercentage dan wanneer geen lucht gebruikt
wordt (gassnelheid =om/s).In de tweede meetserie isdemengselsnelheid (= vloeistofsnelheid
+ gassnelheid) constant gehouden en is gevarieerd met de verhouding tussen de lucht- en
watersnelheid. Het hoogste verwijderingspercentage treedt op bij een vloeistofsnelheid van
0.2m/s en een luchtsnelheid van 0.3m/s. Dit is

sluejflow[gas»grijs,vloeistof»wit).

Tabel 1:

Vcrwijderingsperccritagesnalucht/waterspocliiujm 1 inchmodulemeteenmembraanmeteendoorsnedevan

cap-/slug flow. Meer algemeen kan geconcludeerd worden dat delucht/waterspoeling vijf
maal meer vuil verwijdert dan een forward
flush met gelijke vloeistofsnelheid.
Drukvalexperiment
Het derde hoofdexperiment betreft het
meten en analyseren van drukverliezen in een
membraan bij doorstroming met een
lucht/watermengsel. De drukval over een
verticaal doorsrroomde buis bestaat uit een
hydrostatisch- en een wrijvingsdeel. Dit
wrijvingsdeel is interessant, omdat hogere
wandwrijving leidt tot betere reiniging. Met
drukvalmetingen over de glazen buis en de
1 inch module met één membraan isvoor een
lucht/water mengsel de heterogene drukvaltheorie (Heiszwolf) gevalideerd. Deze
theorie isgebaseerd op een vereenvoudigde
slug flow, dar wil zeggen het afwisselend
passeren van een luchtpakketje en een waterpakketje. Het hydrostatische drukverlies van
het mengsel wordt beschreven evenals het
wrijvingsdeel van depasserende waterpakketjes en dewrijving m dewaterpakketjes als
gevolg van een interne circulatiestroom
(afbeelding 2).
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De lucht/waterspoeling leidt tot een vier
maal hogere drukval ten gevolgevan wrijving
dan een zelfde spoeling zonder lucht (zie
tabel 3).Detotale drukval wordt echter kleiner
omdat de hydrostatische opvoerhoogte kleiner
is.Het omhoog pompen van een volume
lucht/watermengsel kost nu eenmaal minder
energiedan het omhoogbrengen vaneen zelfde
volume water.Verder neemt dedrukval door
wrijving toebij verhoging van de luchtsnelheid
(afbeelding 3).Daarbij moet bedacht worden
dat detheorie vooreenslugflowisafgeleid, dus
voor dehoge luchtsnelheden (meer dan circa
één meter per seconde) niet meer geldig is.
Conclusies
De resultaten van de drie proeven vullen
elkaar aan en bevestigen dat de lucht/warer-
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Delft wordt opgezet.Aspecten die hier onder-

ULiq (m/s)

UGas (m/s)

Totale
drukval (Pa/m)

Wrijvingsdeel

zochtgaan worden zijn onder anderede valida-

(Pa/m)

Hydrostatisch
deel (Pa/m)
9.810

invloed van luchtinjectie en aanstroming van
een membraanmodule opde stabiliteit van het

tievan degeconstateerde fenomenen in een
module met meer dan één membraan, de
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bellenpatroon en de invloed van de membraan-
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diameter opde stabiliteit en de reinigende
werking van het bellenpatroon. Verder zal de

Tabel 3:

Drukvallen permeter volgens heterogene theorie (1inch module met één membraan metdoorsnede

invloed van combinaties van lucht/waterspoeling met forward flush, back flush en chemisch

van 5.2 mm).

reinigen onderzocht worden, f

spoeling aanmerkelijk (vier tot vijfmaal) beter

lucht/waterspoeling maakt minder vaak

reinigt dan een forward flush met gelijke

chemisch reinigen mogelijk. Hierdoor zal de

kunnen opgevraagd worden bij de sectie

Devolledige onderzoeksresultaten

vlocistofsnelheid. Daar moet bij aangemerkt

levensduur van de membranen verlengd

Drinkwater van deTU Delft, Eefje Ooms

worden dat dit geldt voor het gebruikte spoel-

worden, hetgeen een aanzienlijke besparing
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water en dat de proeven in een 1inch module

zal opleveren op de membraanvervangings-

met daarin één enkel membraan zijn uitge-

kosten en dus op de bedrijfskosten. Verder

LITERATUUR

voerd. Ook moet bedacht worden dat niet naar

worden kosten bespaard op de mkoop van

HeiszwolfJ., L.Hngdvaart, M.Kreutzer, D.Parriüo, F.Kap-

combinaties van verschillende reinigings-

chemicaliën, ontstaat minder chemisch afval

merhoden isgekeken. Het voorlopige praktijk-

en gaat minder productietijd verloren, omdat

transfer ofco-current two-phase /low inmonoliths.

advies iseen watersnelheid van 0.2 m/s en een

minder rijd nodig isom de chemicaliën te

TU Delft.

luchtsnelheid van 0.3 m/s te hanteren.

laten inweken en uit te spoelen.

Minder chemisch reinigen

Verder onderzoek

reijn enj. Mouhjn f1995)). Hydrodynamics andmass

Van der MeerW., R.Termeulen, ?.deMoei enH.vanDal/sen
(1999). Luchtspoelin^ hij ultrafiltratie. H.O nr.4.

Wat zijn nu de gevolgen voor de praktijk?
Deaangetoonde effectiviteit van de

Deresultaten vandit onderzoek zijn zodanig positiefdat verder onderzoek op deTU

vag. 20-22.
Worm I.(2000). Lucht/waterspoelin^j bij ultrafiltratie. Afstudeerverslag TUDeljt.

advertentie

DELTA Nutsbedrijvenricht zichmetcirca 1.200 medewerkers opdelevering vaneenintegraal
productenpakket; zijverzorgt voor Zuidwest-Nederlandde distributie vanelektriciteit, gas, water,
radio- entelevisiesignalen en telecommunicatie- enmilieudiensten. Ook deproductie vanwater en
elektriciteit behoort tothaaractiviteiten.Deorganisatieiseenzeeractieve spelerindezich liberaliserende
energiemarkt,waarinzijzichheeftontwikkeldtoteensuccesvolleenmarktgerichte partij. Ophet gebied
vanwaterproductie enwaterlevering voertDELTA een geslaagddiversificatiebeleid. Drinkwater, industriewater,
afvalwater endemi-water vormen DELTA'S productgroepen. DELTA neemt hiermee eenprominente plaats
inopdeNederlandse watermarkt, enricht zich dekomendejaren opexpansie vande wateractiviteiten.
Het Stafbureau Gas/Water/Elektriciteit inMiddelburg isopzoek naar een fulltime:

Technoloog industriewater

(m/v)

Tot dehoofdtaken binnen deze functie behoren:
• hetinitiëren enuitvoeren van technologisch onderzoek;
• hetadviseren over productieprocessen voor industriewater;
• hetbijdragen aan haalbaarheidsstudies op projectbasis;
• hetgeven van technologische ondersteuning bijmilieu-activiteiten;
• hettoepassen van specifieke technologische expertise ophetgebied van membraamfiltratietechnieken;
• hetoptreden alscontactpersoon naar klanten.
Profiel vande kandidaat:
Vandekandidaten verwachten wij eenopleiding opminimaal HBO-niveau,bijvoorbeeld HTS-chemischetechnologie,
en kennis enervaring ophetgebied van waterbehandeling. Daarnaast zijn zelfstandigheid, creativiteit, enthousiasme
en goed ontwikkelde communicatieve vaardigheden uiteraard een vereiste.
Voor deze functie wordt een passende beloning aangeboden met een uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden
volgens onze CAO.
Meer informatie over DELTA Nutsbedrijven istevinden opdeweb-site www.delta-zld.nl
Wiljemeer informatie over deze functie, neem dan contact opmetdeheer J.E. Haarlem, hoofd Stafbureau,
telefoonnummer: (0118) 882039 of met deheer R.Harinck, sectorpersoneelschef, telefoonnummer: (0118) 882127.
Reacties kunnen binnen twee weken naverschijning van ditblad gericht worden aan:NVDELTA Nutsbedrijven,
afdeling Personeel &Organisatie (secretariaat), Postbus 5048, 4330 KA Middelburg.
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