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de'voedingspacers'vandespiraalgewonden
membranen.Ombiofouling en deeltjesvervuilingtebeperkenofte vootkomenwordt inde
huidigestanddertechniekingezetoptwee
sporen:uitgebreidevoorzuiveringen frequentechemische teiniging.
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Nanqftltratie enomgekeerdeosmosevormeneeneffectieve barrièretegentalvanongewenstestoffen,
zoalspesticiden,hormonen,medicijnrestenenveleandereprioritairestoffen. Ookverwijderenze
kleur,hardheidenpathognen.Ondanksdeaanzienlijke kwaliteitsverbetering isdetoepassinginde
drinkwaterpraktijk nog beperktdoorproblemenmetvervuilingendehogekostendiedaarmee
gepaardgaan. Ommembraanvervuiling indehand tehouden,isindehuidigestanddertechniek
eenuitgebreidevoorbehandeling en/o/frequente chemischereiniging noodzakelijk. Inhet bedrijfstakonderzoekvoordewaterleidingbedrijven verrichtteKiwaonderzoeknaardebruikbaarheidvan
hydraulischereinigingenpreventievechemischesanitatie.Uithetonderzoekblijktdatmetpreventievechemischesanitatie(kopersulfaat), incombinatiemethydraulischereiniging,devervuilingvan
spiraalgewonden membranenveeleffectiever kanwordenbestreden.Ditbiedtperspectie/opeenforse
verlagingvandekostenvoortoepassing vannano/iltratieenomgekeerdeosmose.
Metnanofïkratie enomgekeerdeosmoseis
hetmogelijkomeenbreedscalaaanstoffen uit
waterteverwijderen.Ditmaaktdezetechniekenuitermate interessantvoortoepassingbij
deproductievandrinkwateruit (potentieel)
metprioritairestoffen bedreigdebronnen.
TochzienweinNederlanddelaatstejaren
geentoenamevanhetgebruikvan nanofïkratieofomgekeerdeosmosebijdeproductievan
drinkwater uitoppervlaktewater.Deanaërobe
toepassingvannanofïkratie enomgekeerde
osmosevoordebehandelingvan(brak)grondwater,namweltoe.
Hetbelangrijkste verschiltussendeanaërobetoepassingvannanofïkratie ofomgekeerdeosmoseop(brak)grondwaterende
aërobetoepassingopoppervlaktewater isde
membraanvervuiling. Bijanaërobe toepassing
ismembraanvervuiling nagenoegafwezig,
terwijl bijtoepassingvannanofiltratieen
omgekeerdeosmoseopoppervlaktewaterde
vervuilingnogsteedseengrootprobleemis.
Vervuilingvannanofïkratie- enomgekeerdeosmosemembranen bijdebehandeling
vanoppervlaktewater (en rioolwaterzuive38 H 2 0 • 12200«

ringsefïluent)wordtvoornamelijk veroorzaakt
doorbiofoulingenvervuilingdoordeeltjes.
Uiteindelijk leidenbeidetotverstoppingvan

Opzetpilorirutallarie.

Devootbehandelingvootspiraalgewonden
nanofïkratie enomgekeerdeosmoseisnoodzakelijk omvervuilingvande'voedingspacers'
tevoorkomen.Hetgaathierbijomdeeltjesverwijdering enbeperkingvan biofouling.
Eenveelindepraktijk toegepastevoorbehandelingomvatcoagulatieen snelfiktatie
gevolgddoorultrafiltratie. Dekostenvooreen
dergelijke voorzuiveringbedragenongeveer
0,20tot0,30europerkubiekemeter(dekosten
vootnanofiltratie enomgekeerdeosmosezelf
bedragen0,25europerkubiekemeter).Hierbij
dient tewordenopgemerktdat ultrafiltratie
eenuitstekendebarrièreisvoordeeltjes,maat
geenbattièrevooropgelostestoffen. Daatom
blijft biofouling, ooknaeen voorbehandeling
metultrafiltratie, veelalnogsteedseenprobleem,watalleenmetdetoevoegingvan
additionelevootzuivering(biologischezuiveringsstap)verderistebepetken.Devootbehandelingskosten nemen hietdootechternog
verdertoe.
Wanneerbiofoulingonvoldoendekan
wordenbeperktmetvootbehandeling, blijft
chemischereinigingalslaatstemiddelovet.In
depraktijk komtzeerfrequentechemische
teinigingvoor,somstotzelfsweleenfrequentievanéénmaalpetweek1'.Frequentechemischereinigingvertaaltzichinfors hogereoperationelekosten(metnamemensurenen
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chemicaliënverbruik)enismindergewenst
methetoogop belastingvanhetmilieu.

alsbiofouling temetenalseentoenamevande
genormaliseerdedrukvaloverdemembranen
enniet als eenafname vandemassatransportAndere aanpak membraanvervuiling
coëfficiënt (MTC). We zoudenduseigenlijk
Indepraktijk zijnzoweldeeltjesvervuiling
overvoedingspacervervuiling kunnen spreken.

A/b-z:

Resultaten pilotonderzoek.
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Kiwaheeft, inhetkadervanhetbedrij fstakonderzoek,pilotonderzoekgedaannaarde
effectiviteit vanhydraulischereinigingbij
spiraalgewonden membranen.Doormembraanmodules parallelteplaatsen(enniet
meerinserieindrukbuizen)en frequente
langsspoelingmetluchtenwatertoetepassen,
wordthydraulischereinigingmogelijk.Naar
heteffect vanlucht/waterreiniging is aleerder
onderzoekgedaaninhetkadervanhetIMSproject2'.
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Spiraalgewonden modulesblijken inde
praktijk heelgevoeligvoorvervuilingdoor
deeltjes envormingvandeeltjes (biofouling).
Doordewijzevanconstructievanspiraalgewondenmodules,rakende'voedingspacers'
snelverstopt.Bovendienisdoordewijzevan
hetsysteemontwerp,metdrukbuizen waarin
zes ofmeermembraanmodules inseriezijn
geplaatst,uitspoelingvandeeltjes moeilijk te
realiseren.Wanneerspiraalgewonden membranenhydraulisch reinigbaar kunnen
wordengemaakt,zalvervuilingvandeeltjes
mogelijk minderproblematisch blijken tezijn.
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Opzet pilotonderzoek
Ineenlaboratoriumopstelling zijndrie2,5
inchmembranen parallelgeplaatst.Hetbetrof
membranen vanhettypespiraalgewonden
metstandaard'voedingspacer'. De driemembranenzijngevoedmethetzelfdevoedingswater:drinkwater uithetnet,naeenkaarsfilter en 100 pg/1acetaatdosering.De
cross-flow indemembraanmodules isconstantgehouden op 350 l/h endevoedingwas
vanbovennaarbeneden.Tijdensdeproevenis
geenwatergeproduceerd.Gedurendedeweekeinden is geenacetaatgedoseerd op het
voedingswater,maarzijn demoduleswelcontinuedoorstroomd.Zieafbeelding 1vooreen
overzichtvandepilotopstelling.

100
Dereferentiemodule iscontinuedoorstroomd.Reinigingis alleentoegepastalsde
drukvaloverde'voedingspacer'wastoegenomenmetongeveer 100 procent.
Opdetweedemembraanmodule iseen
dagelijkselucht/waterreinigingtoegepast.De
ideehierachterisdatdoordagelijkse reiniging
metwaterenluchtdebiomassawordtlosgemaaktenuitgespoeld.Bijhetwater/luchtspoelenwerddestromingsrichtingomgekeerd ten
opzichtevande voeding.De cross-flowsnelheidvoorwater is daarbijgelijkgehoudenten
opzichtevandevoeding (350 l/h).Doorluchtinjecrie(circa700 Nl/h)isdetotalelangsstroomsnelheid voorwaterènluchtongeveer
verdrievoudigd.
De derdemembraanmodule is dagelijks
gespoeldmeteen 1g/l kopersulfaatoplossing.
Dezewerddaarbijgecirculeerdenwekelijks
vernieuwd.DeideehierachterisdatdoordageH2O
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hogerzijngeweestdanbijdemodulediedagelijksmetluchtenwaterwerdgespoeld.
Membraanautopsie
Naafloop van 112dagenproefonderzoek is
membraanautopsie verrichtopdedrie
modules.Hieruitbleekdatdemodule,welke
dagelijksmetkopersulfaat islangsgespoeld,
hetlaagsteATP-gehaltehad(afbeelding 3). Het
ATP-gehaltebijdereferentiemodule wasduidelijk hethoogst.

Uitspoelingbiofouling(deeltjes)bijhydraulischereiniging.

lijksepreventieveafdodingdebiofouling beter
wordt beperkt.Hetgroteverschilmetde
bekendechemischereinigingis,datdebiocide
wordthergebruikt.Bijdedagelijkse spoeling
metkopersulfaatoplossing werddestromingsrichtingomgekeerdtenopzichtevande
voeding.Decross-flow snelheidvoorwateris
daarbijgelijkgehoudentenopzichtevande
voeding(350l/h).Voor,tijdensofnadekopersulfaatspoeling isgéénlucht geïnjecteerd.
Resultaten
Hetonderzoekheeft belangrijke resultaten
opgeleverd.Eensamenvattinghiervaniste
zien indegrafieken inafbeelding2.
Uitafbeelding 2(bovenstegrafiek) blijkt
datdereferentiemodule snelvervuildeendat
reinigingslechtseentijdelijk effect had.De
referentiemodule iséénmaalchemischgereinigd(dag21).Daarnaisalleennogmetlucht
enwatergereinigd,aangezienchemischreinigengeenmeetbaareffect had.Heteffect van
lucht/waterspoelingisgoedzichtbaar aande
uitspoelingvanbiofouling(deeltjes) tijdens het
spoelen(ziedefoto,vanlinksnaarrechts:
spoelwateropgevangenna25seconden,één
minuutenvijfminuten).
Bijdemodulemetdagelijkse water/lucht
langsspoeling(afbeelding 2,middelste grafiek)
wasdetoenamevandedrukvaloverdevoedingspacersbeduidend lagerin vergelijking
metdereferentiemodule. Gedurendedegehele
periodeisdezemoduleéénmaalchemisch
gereinigd(dag76). Dezechemischereiniging
hadslechtseenbeperkteffect. Indegrafiekis
eenplotselingetoenametezienopdag104van
hetonderzoek.Dezepiekkomt,indezelfde
4O
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afmeting, ookvoorbijdebeideandere
modulesenwerdveroorzaaktdooreenlekbij
hetkaarsenfilter. Hierdoorwerdenalledrie
modulesgedurendeeenperiodevanacht uur
gevoedmetdeeltjeshoudend water.Het effect
vandeeltjesvervuiling wasechtereenvoudig
opteheffen metdedagelijkse lucht/waterspoeling.
Uitdelaatstegrafiek vanafbeelding2
(onderstegrafiek) blijktdateendagelijkseprevenrievesanitatiemetkopersulfaat leiddetot
delaagstedrukvallen.Dezemodulehadookna
afloop vandeproef(enna lucht/waterspoeling)
delaagstedrukvaloverde'voedingspacer'.In
totaalisdemoduletweemaalgespoeldmet
luchtenwater(dag61 endag 112).Zonderdeze
lucht/waterreiniging zoudedrukvalveel

A/b.3:

Levendebiomossoophetmembraanoppervlak-
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Conclusies
Wanneerspiraalgewonden membraanmodulesparallelennietlangerinserieindrukbuizenwordengeplaatst,blijken dezemodules
goedschoontekunnen wordengehouden met
eencombinatievanpreventievechemische
sanitatieenhydraulischereinigingmetwater
enlucht.
Beidenzijnafzonderlijk beperkt effectief
Gecombineerdetoepassingblijktechter uiterst
effectief indebestrijding vanzowelvervuiling
doorbiofouling alsdoordeeltjes.Verderonderzoekisnodignaardeoptimale samenwerking
tussenchemischesanitatie(frequentie en
werkzamestof)enhydraulischereiniging(frequentieendebieten).
Voortoepassingvanhydraulischereinigingiseenwijziginginhetontwerpvanmembraaninstallaties noodzakelijk, waarbij membraanmodules parallelenverticaalworden
geplaatst. *
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