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Toepassingvanluchthij
membraanfiltratie
JASPER VERBERK,TU DEIFT

Foulingenconcentratiepolorisatieverminderendeprestatiesvanmembranen.Totnutoewordt
Joulingverwijderdenconcentratiepolansatiebeheerstdoor/indewaterfase;fouling doorhet
membraanmethogesnelhedentedoorstromen(forwardjlushjofdoorhetmembraanmetwaterterug
tespoelen(backwash],concentratiepolarisatiedooreenhogelangsstroomsnelheidofdoorturbulentie
tecreërendoorgebruik temakenvanspacersinhetvoedingskanaal.EennieuwemethodeomJouling
enconcentratiepolansatie teverminderenen/ofte beheersenishetinjecterenvanluchtindevoedingsstroom.Hierdoorontstaateentwee-jdsestroming.Ineenpromotieonderzoek is.gekekenoflucht
gebruiktkanwordenbijmembraanfiltratie.Aandehandvanvisualisatie-experimenten isbepaald
datdedominerendetwee-fasestroming inmembranen 'slugjlow'is.Vervolgensisaangetoonddat
dezestromingeenopgebouwdekoeklaagineen'dead-end'bedrevenultrafiltratie-installatiegoed
verwijdert.Ookblijkt luchtinjectiedeconcentratiepolansatieincapillairenano/iltratieteverminderen.Totslotzijnverdelingsexperimenten uitgevoerd,waaruitblijktdateengehjkmatigeverdeling
vanwaterenluchtovereenmembraanmoduleproblematisch kanzijn,maardateenoplossing
gevondenkanwordenineenintermitterende bedrijfsvoering.
Membraanfiltratie ishetlaatstedecenniumeenaantrekkelijk scheidingsproces
gewordenomdrinkwatervangoedekwaliteit
tegenaanvaardbarekostenteproduceren.
Hoewelmembranenalindewaterzuivering
gebruikt worden,zijnernogveleverbeteringeninhetontwerpende bedrijfsvoering
vandezeinstallaties mogelijk.
Foulingenconcentratiepolarisatiezijnde
fluxlimiterende fenomenenbijmembraanfiltratie.Beidefenomenen kunnengecontroleerd
engelimiteerdwordendoorhetcreërenvan
turbulentie.Totophedenwerddeturbulentie
altijdindewaterfaseofdoorturbulentieverhogendestructuren,zoalsspacersinhetvoedingskanaal,gecreëerd Eennadeelvandezemethoden
isdeverhoogdedrukvalendedaardoorlagere
beschikbaredrukgradiéntvoor filtratie.
Uitindustriëleprocessenishetbekenddat
twee-fasestromingdeturbulentie verhoogt,
terwijldedrukvalbeperktis.Bekendevoorbeeldenzijn warmtewisselaarsenhet
aanbrengenvankatalysemateriaalinmonolietreactoren(dezewordengebruiktinkatalysatorenvanauto's).
Maarookindedrinkwaterzuivering
makenwegebruikvandetwee-fase stroming.
Welbekendzijn dewater-enluchtspoelingvan
zandfilters enhetwater/luchtspuienvan
transportleidingen.
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Bijmembraanfiltratie wordtookal
gebruikgemaaktvandetwee-fase stroming
vanwaterenlucht.Bijcross-flow bedreven
ultrafiltratie voorhetscheidenen fractioneren
vanmacro-moleculenwordtluchtoplaboratoriumschaalgebruiktomdepermeaatfluxen
retentieteverhogen.In membraanfiltratieprocessenindewaterzuiveringisoplaboratoriumschaalaangetoonddateentwee-fasestro-

JasperVerberkpromoveerdeopi6aprilaan
deTUDelft opzijnproefschrift 'Applicationofairinmembranefiltration'.Hij
onderzochtdemogelijkheden enbeperkingenvaneentwee-fasestromingmet
waterenluchtbijmembraanfiltratie.In
heteerstedeelvanditproefschrift worden
detwee-fasestromingspatronen,zoalsdeze
opaedeninbuizenmeteenkleinediameter
(diametergelijkaandediametervancapillaireentubulairemembranen),behandeld.
Inhettweededeelkomentweeverschillendetoepassingenvanluchtbij
membraanfiltratie aanbod:indead-end
bedrevenultrafiltratie enincapillaire
nanofiltratie.TotslotkeekVerberknaarde
opschalingsproblemen dieontstaan
wanneereentw'e-fasestromingmetwater
enluchtgebruiktwordtineengrootschaligetoepassing.

mingdeprestatievaneencross-flowbedreven
ultrafiltratie verhoogt.
Hoewelluchtinjectie duseffectiefblijktbi
cross-flow membraanfiltratie oplaboratoriumschaal,zijngrootschaligetoepassingentot
ophedennietgerealiseerd.Inhybridemembraanprocessen,zoalsmembraanbioreactoren
(MBR),wordtdetwee-fasestromingwelop
groteschaalgebruikt.Ineenmembraanbioreactordientdezeeendubbeldoel:het
beluchtenvanbiomassaenhetgenererenvan
turbulentieomvervuilingtebeperken.
Visualisatie-experimenten
InhetlaboratoriumvandesectieGezondheidstechniekvandeTUDelft iseenproefopstellingmetglazenbuizen(meteendiametervanéénenvijfmillimeter)gebouwd.D<
optredendestromingspatronen zijnbelicht

Verschillendetwee-fasestromingspatroneninglazenbuizenmeteendiameteroveteenkomendmetdediametervantubulairemembranen.Stromingspatroonaenbzijnbubblejlow; ciseenontwikkelendeslugjlow;d,eenfzijnslug flow.
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Afb. 1:

Recirculerendevortexenindevloeistojpakkettenachtereen.gasbel(Taylorbubble).

filtratiefase werd eenreiniging van het
membraan uitgevoetd met ofzonder luchtinjectie.Hetblijkt dat het transport van materiaal uit het membraan verbetert. Meer turbulentie wordt gecreëerd door dewater en lucht
twee-fase stroming in vergelijking met alleen
een watersttoming. Detoename van de turbulentie wordt vetoorzaaktdoor recirculerende
vortexen in devloeistofpakketjes achter de
luchtbellen (zieafbeelding 1).Deexperimenten toonden aan dat deoptimale snelheid
voor reiniging voorwater 0,2m/s en voor lucht
0,3m/s was.Detwee-fase stroming is echter
niet voldoende om een fluxafname opde lange
termijn tevoorkomen. Met deze reinigingsmethode ishet mogelijk het matetiaal dat geaccumuleerd isophet membraanoppervlak te
verwijderen. Materiaal inde membraanporiën
wordt echter niet vetwijderd. Daarom dient
dezereinigingsmethode altijd te worden
gecombineerd met back flush. Experimenten
met drukval toonden aan dat dtukverlies met
twee-fase stroming kleiner isdan met alleen
waterstroming. Dit drukverlies kan met de
theorie van detwee-fase stroming berekend

met eenstroboscoop en gefotografeerd met een
digitale cameta.Het blijkt dat het dominante
twee-fase stromingspatroon in membranen
'slug flow' is(denaam 'Taylor flow' wordt ook
welgebruikt).Slugflow iseen stromingspatroon waarbij deluchtbellen een kogelvorm
hebben en dehele dwarsdoorsnede van het
membraan vullen (ziefoto oppagina hiernaast).Deoverige uit deliteratuur bekende
twee-fase stromingspatronen (bubble flow,
annular flow) komen alleen voorbij water- en
luchtsnelheden dieniet indeptaktijk gebruikt
worden.Verder blijkt datdetwee-fase stroming inbuizen met kleine diameter onafhankelijk isvandeoriëntatie (horizontaal ofverticaal).Twee-fase stroming isechter niet te
gebruiken in horizontale membraanmodules,
omdat ontmenging van lucht en water in de
eindkappen optreedt.

Lucht bij reiniging van membranen
Ineen andere proefopstelling zijn experimenten met twee-fase stroming in dead-end
bedreven membraaninstallaties voor t e n gspoelwater vanzandfdters uitgevoetd.Na de

A/b. 2:

Permeaatjlux, massatransportcoefficient, retentieenconcentratiepolarisatiealsJunctievandewaterlan^sstroomsnelheiclbijverschillende luchtssnelhedcnbijeentransmembraandrukvan2bareneenzoutconcentratievan3,4g/l MflS04.
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De water en lucht twee-fase stroming is
ooktoegepast bij capillaire nanofiltratie. Capillaire nanofdtratie combineert de voordelen
van nanofilttatie (goedewaterkwaliteit) met de
voordelen van capillaire membranen (goede
reinigbaarheid).Deconcentratiepolarisatie in
capillaire nanofdtratie isechter hoog. Hoge
langsstroomsnelheden worden momenteel
gebt likt om deconcentratiepolarisatie te
beheersen. In experimenten met artificieel
watet (gedemineialiseetd watet met daataan
zout toegevoegd) isonderzocht ofeen tweefase stroming in staat isde concenttatiepolarisatie teverlagen. Het blijkt dat bij experimenten waarbij lucht werdgeïnjecteerd, zowel
depermeaatflux alsderetentie toenemen,
hetgeen resulteert ineen lagere concentrariepolatisatie(zieafbeelding 2).Detwee-fase stroming veroorzaakt een tutbulentete sttoming
indemembranen, waardoor de terugdiffusie
van ionen vanafdemembraanwand naar de
bulkoplossing groter wordt. Uit energieberekeningen blijkt dat bij eenzelfde waarde van de
concentratiepolarisatie het energieverbruik bij
een systeem dat met een water en lucht tweefase stroming doorstroomt wordt, veelläget is
dan wanneer alleen een langstroming met
water wordt uitgevoetd. Hietbij dient wel
vermeld teworden dat inde energieberekening ervan uitgegaan isdat naast het water
ookde lucht getecirculeerd wordt. In vervolgonderzoek zalverder nog bekeken worden of
het efficiënt isom lucht discontinu te injecteren. Daarnaast zal ookde invloed van tweefase stroming op het beheersen van fouling
onderzocht worden.

Verdeling van water en lucht
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worden. Uit eneigieberekeningen volgt dat een
teinigingsprogramma dat zowel water en
lucht stroming gebruikt, lagere operationele
kosten heeft. Ook isdehoeveelheid watet die
gebruikt wordt vooreen rwee-fase stroming
kleiner dan wanneer een forward flush
gebruikt wordt.Tevens wordt minder
permeeat gebruikt voor debnrk flush van het
membtaan.Dit leidt tot een hogere opbrengst
van het systeem. Ook ishet concentraat meer
geconcentteerd. watdebehandeling ervan
vereenvoudigt.
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Membraanmodules bestaan uit vele
hondetden totzelfsduizenden membranen.
Om vooreengoedereinigingvanaldeze
membranen tezorgen, moeten dewater- en
luchtsnelheden inallemembranen dezelfde
waardehebben.Ineenexperimentele opstelling
isdedistributie vanwater enlucht overde
membraanmodule bestudeerd (ziefoto opde
volgendepagina).Lucht werdgeïnjecteerd op
eenmanier dieindepraktijk ookgeb-uikt
wordt Deexperimenten toonden aan dat met
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Eén von deproejînstallarieswaarmeedeverdelingvanwaterovereenmembraanmoduleisbepaald.

dehuidige luchtinjectiemethoden in tubulaire
membraanmodules eenongelijkmatige verdelingvanwater en lucht overhetoppervlak van
demembraanmodule optreedt.Deze ongelijkmatige verdeling isaanzienlijk:ongeveer 40
procent vandemembranen wordt zelfs in het
geheel nietdoorspoeld met water oflucht (zie
afbeelding 3).
Wanneer lucht aan het water wordt toegevoegd,zal detotaledrukval afnemen door de
lageredichtheid van het lucht-watermengsel.
Door dit effect hebben membranen die door
een ongelijkmatige luchtverdeling meer lucht
ontvangen een lagedrukval;membranen die
weinig lucht ontvangen hebben een hoge
drukval.Omdat drukverschillen in de eindkap
niet kunnen bestaan, zullen de membranen

dieveellucht krijgen automatisch meer water
gaan transporteren dan demembranen die
minder lucht krijgen. Dit zal uiteindelijk
resulteren ineen situatie waarbij er membranen zijn die met water en lucht doorstroomd worden en membranen dieeen stagnant waterniveau hebben ofwel geen transport
van water en lucht. In afbeelding 4isdit principeschematisch weergegeven voor een
membraanmodule. Dedruk inde membranen
kan indeze afbeelding bepaald worden aan de
hand van (fictieve) piezometers.
Door het rechtermembraan stromen water
en lucht, resulterend in een lagedrukval. In
het linkermembraan stroomt geen water en
lucht en het waterniveau isgezakt naar het
niveau overeenkomend met dedruk in de

linker piezometer. Dedruk in beide membranen is hetzelfde.
Doorde methode van luchtinjectie aan te
passen kan het percentage niet doorstroomde
membranen verminderd worden. Een tweefase stroming in parallelle buizen met een
diameter van vijf millimeter zalechter altijd
onstabiel zijn. Een praktische oplossing om
een ongelijkmatige verdeling van water en
lucht tevoorkomen ishet intermitterend
injecteren van lucht (het aan- en uitschakelen
van deluchtinjectie). Verdere verdelingsexpefl
menten toonden aan dat deverdeling van
water en lucht bij capillaire membranen
gelijkmatiger is.Detwee-fase stroming in de#
Afb.4:

Schematischeweergavevanstromendeen
stagnantetubulairemembranenin een
membraanmodule.

Afb.3:

Ongelijkmatigewaterverdelingbijwaterenluchtrwee-jasestromingintubulairemembranen.

Water velocity distribution 3"-module, experiment 10
max velocity • 0,36 me"

Operational parameters
Q,

0,50

=1,78m3h"1

liquid

Cleaning Method = AirFlush
Point injection: North

Measured parameters
Q- • • • I . T O m ' - y 1
liquid

Average water velocity • 0 207 ms"'
Average air velocity • 0.652 Nm s~'
Minimum water velocity • 0 ms"'
Maximum water velocity =0,361 ms" 1
Calculated parameters
Reynolds number = 4.469
Uniformity index r= 0,642
% membranes without water flow = 36 %
u /u
=1,74
max

average

mmvelocity »0 ma"

water
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membranen metkleinerediametersis
stabieler,doordathetverliesvanhydrostatischedrukongeveergelijkisaanhetverliesvan
wrijvingsdruk.
Conclusie en verder onderzoek
Inmembraanfiltratie wordtdeturbulentie
altijdgecreëerdindewaterfase.Ofwel worden
inhetvoedingskanaalspacersgebruikt ofwel
wordteenhogelangsstroomsnelheid aangehoudenomfoulingen concentratiepolarisatie
tebeheersen.Inditpromotieonderzoekis
aangetoonddatturbulentieookgecreëerdkan
wordendoorinjectievanlucht.Hetgevolgvan
deluchtinjectie iseentwee-fase stromingpatroondatslugofTaylorflowwordtgenoemd.
Deturbulentiewordtverhoogddoorderecirculerendevortexeninde vloeistofpakketjes
achtetdeluchtbellen.Uitexperimentenmet
laboratoriumopstellingen blijktdatwateren

luchttwee-fase stromingzowelgebruiktkan
wordenvoorreinigingvanmembranenals
tijdensdefiltratiefase.Eengelijkmatigeverdelingvanwateroverdemembraanmoduleis
lastig.Metdehuidige luchtinjectiemethoden
wordteenongelijkmatige verdelingvanwater
overdeverschillendetubulaire membranen
verkregen.
Hetvervolgonderzoekzalzichmoeten
richtenoptoepassingvandewaterenlucht
twee-fase stromingoppraktijkschaal.Zowel
vandetoepassingbijreinigingalsbijfiltratie
zalhierbijeenintegraleanalysegemaakt
wordenvandevoordelenindepraktijkenop
langere termijn.
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Verwachtwordtdatdewaterenlucht
twee-fasestromingeenbijdragezalleverenaan
hetverbeterenvandeprestaties,hetbeheersen
vandevervuilingenhetverlagenvankosten
vanmembraanfiltratie indepraktijk.«[

advertentie

Despecialist in open telemetrie
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