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Hoeoptimaalishet
hydraulischgeoptimaliseerde
ontwerpbij anaërobe
nanq/iltratie?
B. RIETMAN, WATERLEIDING MAATSCHAPPIJ OVERIJSSEL

wordt geïnstalleerd, zal de benodigde aan te
brengen voedingsdruk (energie) lager zijn. Het
aantal drukvaten in deze situatie zal toenemen. Uit economisch oogpunt isdrie
membraanelementen per drukvat optimaler.
Doordrie membraanelementen perdrukvat te
plaatsen staan in een tweetraps-installatie zes
elementen in serie geschakeld (zie afbeelding
1).In deze situatie iseen besparing van20
procent membraanoppervlak mogelijk. Bovendien iseen nieuw drukvat ontworpen2!. Dit
ontwerp maakt het mogelijk om een drukvat
tweezijdig te voeden en tweezijdig concentraat
en permeaat aftevoeren. Hierdoor wordt
bespaard op het aantal drukvaten. Bij het
hydraulisch geoptimaliseerde ontwerp zal, bij
een gelijke productiecapaciteit, het voedingsdebiet per drukvat lager liggen ten opzichte
van het traditionele ontwerp en daarmee de
langsstroomsnelheid. Hierdoor zal de concentratiepolarisatiefactor groter zijn en daarmee
ookde kans op scaling wordt vergroot.
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Voorpompstation EngelseWerk heeft het tradionele ontwerp devoorkeur boven liet hydraulisch
geoptimaliseerd ontwerp. Uiteen kostenvergclijkiug van een uanojiltrane-mstaHatie meteen
voedingscapaciteit van drie miljoen kubieke meter anaëroobgrondwater per jaar blijkt dat besparing op membraanoppervlak aIsgevolg van het hydraulischgeoptimaliseerd ontwerp (23.000gulden
perjaar) niet opweegt tegern het voordeel van ecu hogere recoverydat bereikt wordt met het traditioneel ontwerp (67.oooguldcn per jaar).Alsgcvolg van dehogererecovery isminder voeding nodig om
tot dezelfde permeaatproductie te komen. Hierdoor zijn de kosten aan eco-tax lager.
Waterleiding Maatschappij Overijssel
(WMO)is van plan om op pompstation
Engelse Werk in Zwolle de huidige zuivering
uit te breiden met nanofdtratie. Dit zal leiden
tot verlagingvan de hardheid, verbetering van
desmaak en verlaging van het koperoplossend
vermogen en het gehalte aan organische
microverontreinigingen. Deafgelopen jaren
heeft WMOonderzoek met nanofdtratie op
pilotschaal uitgevoerd op de locaties
Hammerflier, Boerhaar,Vechterweerd en
EngelseWerk. Daarnaast is modelonderzoek
uitgevoerd naar de hydraulische optimalisatie
van membraanfiltratie1). Eén van de vragen
die naar voren komt bij het ontwerp van de
nanofdtratie EngelseWerk, isofer hydraulisch geoptimaliseerd oftraditioneel ontworpen moet worden. In dit artikel worden beide
ontwerpen voor EngelseWerk met elkaar
vergeleken.

voedingsdruk1). Een traditioneel ontwerp iszo
ontworpen dat elk drukvat een minimaal
voedingsdebiet heeft, wat garant staat voor
een bepaalde minimale langsstroomsnclheid
om deconcentratiepolatisatiefactor (zie kader)
zo klein mogelijk te houden.

Traditioneel ontwerp

Aft>.

Traditionele ontwerpen gaan uit van zes
ofzeven membraanelementen in serie per
drukvat. Ervan uitgaande dat een ontwerp uit
twee trappen bestaat, komt het erop neer dat
12of14membraanelementen in serie staan
geschakeld. Het hydraulische verlies in deze
opzet bedraagt zotot 30procent van de
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Hydraulisch geoptimaliseerd
ontwerp
Het modelonderzoek'] heeft aangetoond
dat hydraulisch gezien slechts twee elementen
per drukvat alsoptimaal kan wotden
beschouwd. Door deze hydraulische optimalisatie wordt bij een gelijke voedingsdruk per
vierkante meter geïnstalleerd membraanoppervlak meer permeaat geproduceerd. Bij een
gelijke permeaatproductie isdan circa30
procent mindet membraanoppervlak nodig.
Wanneer dezelfde hoeveelheid oppervlak

De maximale opbrengst (recovery) van een
nanofikratie-installatie wotdt bepaald door
het optreden van scaling.Scaling is het afzetten van een ofmeerdere zout(en) op het
membtaanoppervlak, doordat het oplosbaarheidsproduct van dat zout wordt overschreden. Het gevolg isdat ereen laagje op het
membraan wordt gevormd, wat een weerstand
veroorzaakt. Om dezelfde hoeveelheid permeaat te kunnen produceren moet een hogere
voedingsdruk worden aangebracht.Voor de
beoordeling oferscaling optreedt wordt de
Massa Transport Coëfficiënt (MTC)van de
membranen in de laatste trap van een installatiegevolgd. In deMTCwordt de flux (l/m2.h)
genormaliseerd naar druk en temperatuur.
Een continu dalende MTCin de laatste trap is
een indicatie dat scaling optreedt. Gedurende
het onderzoek is ter voorkoming van scaling
aan het voedingswater antiscalant gedoseerd.
Een antiscalant isechter werkzaam tot een
bepaalde oververzadiging van een zout. Wordt
deze waarde overschreden, dan zal alsnog
scaling optreden.

Proeven
Hydraulischegeoptimaliseerd ontwerp
WMO heeft op de locatie Boerhaar gedurende acht weken het hydraulisch geoptimaliseerdeontwetp succesvol beproefd bij een

Overzichtconfiguratie traditioneel ontwerp[ir.6]en hydraulischgeoptimaliseerdonnverp(20:10).

Traditioneelontwerp

Hydraulischgeoptimaliseerdontwerp
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hierbij optreedt, isgelijk aan de MTC-daling
zoals die bij het hydraulisch geoptimaliseerde
ontwerp optreedt bij een recovery van80
procent. Met het traditionele ontwerp is het
dus mogelijk om te EngelseWerk een hogere
recovery te realiseren dan met het hydtaulisch
geoptimaliseerde ontwerp. Het hogere MTCniveau gedurende dit deelvan het onderzoek
wordt veroorzaakt door een uitgevoerde reiniging na afloop van het onderzoek met het
hydraulisch geoptimaliseerde ontwerp en
door het bijplaatsen van extra membraanelementen voor aanvang van het onderzoek met
het traditionele ontwerp.
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Debeperking in recovery wordt veroorzaakt door het optreden van scaling.Na afloop
van het beproeven van het hydraulisch geoptimaliseerde ontwerp bedroeg de MTC-afname
van trap 2 alsgevolg van scaling ruim 20
procent. Dehele proefinstallatie is gereinigd
met citroenzuur. De reinigingsoplossing is
voor en na de reiniging geanalyseerd op een
aantal parameters die relevant zijn voor het
optteden van scaling(ziede tabel).Op basis
van de toename van enkele parameters mag
worden aangenomen dat onder andere de
zouten ijzerfosfaat, ijzercarbonaat, calciumfosfaat en mangaancarbonaat zijn neergeslagent).

Verloopvan deMTCpertrap indetijdtijdenshydraulisch optimale bedrijfsvoering.
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VerloopMTCpertrapindetijdtijdenstraditionelebedrijfsvoering.

recovery van 80procent^. Ook op de locatie
EngelseWerk isgedurende 6,5weken het
hydraulisch geoptimaliseerde ontwerp succesvol beproefd bij een recovery van 80procent. Er
trad echter weleen lichte MTC-daling op.
Gebaseerd op een reinigingscriterium van 15
procent daling wordt een reinigingsfrequentie
van circa drie keer perjaar verwacht. Na
verhoging van de recovery van 80naar 82
procent te Engelse Werk isdeMTCvan de
membranen uit de tweede trap significant

Concentratiepolarisatie wordt veroorzaakt
doordat de diffusie van water door het
membraan veelsneller isdan van opgeloste
zouten. Hierdoor ontstaat aan het
membraanoppervlak een hogere concentratieaan zouten dan in de bulk van de
voeding.Bij verlagingvan de langsstroomsnelheid en toename van de flux neemt de
concentratiepolarisatie factor toe.Dit leidt
tot een verhoogde kans op scaling doordat
deconcentratie slecht oplosbare zouten aan
het membraanoppervlak groter wordt.

gedaald (afbeelding 2),terwijl geen significante toename in degenormaliseerde drukval
iswaargenomen. Dit duidt op scaling. Uit dit
onderzoek blijkt een recovery van 80 procent
het maximum tezijn voor een hydraulisch
geoptimaliseerde ontwerp.
Traditioneel ontwerp
Op de locatie Engelse Werk is hierna het
traditionele ontwerp beproefd. De concentratiepolarisatiefactor (bètafactor] bij het ttaditioneleontwerp isvolgens het projectieprogramma van de mcmbraanleverancier lager
(minder dan 1,2) dan bij het hydraulisch geoptimaliseerde ontwerp (1,38). Theoretisch blijkt
de concentratie aan zouten aan het
membraanoppervlak pas bij een recovery van
ruim 84procent gelijk tezijn aan de concentratie zouten aan de membraanwand bij een
recovery van 80procent met het hydraulisch
geoptimaliseerde ontwerpt. De concentratie
aan zouten aan het membraanoppervlak is
gelijk aan die in debulk, vermenigvuldigd
met de bètafactor. Ook uit de expeiimenten
blijkt dat een recovery van 85procent mogelijk
is (zieafbeelding 3).De lichte MTC-daling, die

Degedachte isdat een verbinding begint
te precipiteren en dat hierbij entkristallen
gevormd worden die een katalytische werking
hebben.Andere verbindingen zullen zich
vervolgensgaan afzetten op deze
entkristallensi. Inde praktijk wordt gesteefd
naar de maximale recovery waarbij nog geen
scaling optreedt. Met deScaleGuard kan in de
praktijk een installatie worden geoptimaliseerd en nauwkeurig worden bewaakt op
scaling6!.

Vergelijking kosten
Voor het toekomstige ontwerp van pompstation EngelseWerk iseen kostenvergelijking
gemaakt. Toepassing van het hydraulisch
geoptimaliseerde ontwerp tesulteert in een
besparing aan membraankosten van 23.000
gulden bij een afschrijvingsperiode van vijf
jaar. Voor het traditionele ontwerp blijkt een
recovery van 85procent het maximum ten
opzichte van de maximale recovery van80
procent bij het hydraulisch geoptimaliseetde
ontwerp. Deze verhoging met vijf procent
leidt ook tot een kostenvoordeel Doordat met
minder voeding dezelfde permeaatproduct
gerealiseerd kan worden, hoeft minder eco-tax
betaald te worden. Dit leidt tot een besparing
van zo'n 67.000gulden opjaarbasis. In deze
kostenvergelijking is niet de invloed van het
verschil in bouwkosten meegenomen. De
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parameter

eenheid

pH
calcium
magnesium
barium
ijzer
mangaan
totaal fosfaat

mg/l
mg/l

voor reiniging

Mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

7,°5

na reiniging

32

2.7
21

64

0,21
0,38

-

2-25

28

o,95

A(mmol.l)

0,10
0

2,7

< 0,005

Ditisnietmeegenomen indekostenvergelijking;
• Hettraditioneleontwerp verdientdevoorkeuromdat mindergrondwater verloren
gaat.Hierdoor kandewinvergunningvan
eenpompstation optimalerworden
benut. *

0,07

4.9

o,37
3,5

< 0,005
0,10
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Bacteriologisch betrouwbaar!
maken van drinkwatersystemen?
Aquador heeft de kennis inhuis!
Aquador leveringsprogramma
• Glijmiddel 2000 volgens Kiwa-certificaat
nr. K5163/96
• Herlisil volgens Kiwa/ATA nr.: 2007/3
• Levering Herlisil doseerkoffer voot
uitvoering eigen beheer
Uw voordelen opeen rijtje

AQUADOR VOOR HET REINIGEN
EN DESINFECTEREN
Besloten ruimten en leidingsystemen
ten behoeve vandrinkwater zoals:
• Reinwaterkelders• Beluchtingstorens• Cascades
• Filters• Drinkwatertransportsystemen
• Drinkwaterleidingen inwoonwijken
• Wateraansluiting bijgebouwen enwoonhuizen
Regenereren van waterwinputten
Aquador isgecertificeerd volgens denorm NEN-EN-ISO 9002.

Aquador onderdelen reiniging. Ookeen specialisatie
• Spoeldoppen• Sproeiers• Beluchtingsplaten• Pallringen• Leidingdelen. Deonderdelen
worden bijhetwaterleidingbedrijf opgehaald enterugbezorgd. Service vanAquador!
Uw voordelen opeen rijtje
• Geenslib-en chemicaliënafvoer• Onderdelen worden gecontroleerd
• Onderdelen zijn gedesinfecteerd (Kiwa-gekeurd product) • Transport Aquador• Korte levertijd
Aquador beschikt over eenvacuümwagen voor beluchtingstorens en filters.

• Waterbesparend, door gebruik erkende
producten ensystemen
• Eenvoudige metingen

QUkDOR
ESIN F E KTIE O X I D A T I E R E I N I G I N G
Dorpsweg 1 3 0 c / 4 2 2 1 L L Hoogblokland/ Postbus 9/4240 CA Arkel
Telefoon (0183) 5611 99/Telefax (0183) 5611 20
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