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S. SAYED, VITENS
I. DIJKSTRA, VITENS
C. M O E R M A N , VITENS

Vitensheeft onderzoekverricht naarde technische haalbaarheid van behandeling van ruw huishoudelijk afvalwater door middel van capillaire nano/tltratie. De methodegee/t in één stap een hoge
kwaliteit permeaat. lu vergelijking met een membraanbioreactor hee/t deze nieuwe toepassing vooral
voordelen ten aanzien van dekwaliteit van het permeaat en het ruimtebeslag. Deeerste resultaten
zijn veelbelovend. De bedrijfsvoering isqua /lux vergelijkbaar met nanofiltratie enqua bedrijfsvoering met ultrafiltratie.
Capillaire nanofiltratie isin 2004al met
succes toegepast bij de behandeling van oppervlaktewater uit het Twentekanaal''. In 2002is
doorVitens en het Waterschap Reggeen Dinkeleen eersteervaring opgedaan met capillaire
nanofiltratie op huishoudelijk afvalwater4'.
Deinzet van drinkwater en grondwater als
bron voor industriewater wordt steeds minder
vanzelfsprekend. Dit wordt onder andere ver-

Hetinfluentenpermeaat.

oorzaakt doordat drinkwater veelal te kostbaar
isom in tezetten alsindustriewater. Daarnaast is het overheidsbeleid gericht op de afname vandeonttrekking vangrondwater voor
deze toepassing. Hierdoor ontstaat de noodzaak tot ontwikkeling van technieken die het
mogelijk maken om ookandere waterbronnen,
zoalsoppervlaktewater en afvalwater, tezuiveren tot degewenste(industrie) waterkwaliteit.

Het behandelen van afvalwater isdus maatwerk geworden.
Tijdens een technische haalbaarheidstudic
naar debehandeling van ruw huishoudelijk
afvalwater met behulp van capillaire nanofiltratie zijn deparameters onderzocht die nodig
zijn voor een stabiele bedrijfsvoering. Daarnaast ishet concentraat behandeld volgens de
gistingsmethodc.

Installatie
Deproefinstallatie bestaat uit een buffertank, voorzuivcringen een voorraadtank met
voedingswater voordemembranen. Het ruw
huishoudelijke afvalwater wordt naar een
buffertank geleid en vervolgensverpompt naar
een trommelzeefmet mazen met een diameter
van0,5mm. Het water nade trommelzeefis
het voedingswater voor demembranen. In de
proefinstallatie zijn tweecapillaire nanofiltratiemodules van vier inch ingebouwd.
Bijcapillaire nanofiltratie wordt gebruik
gemaakt van een ultrafiltratiemembraan met
aandebinnenkant van het capillair een aangebrachte coatinglaag.Dedikte van deze coatinglaagvarieert van 0,1 tot 1,0 pm. Elk module
bevat700capillairen met een totale membraanoppcrvlaktcvan 3,6m2.De capillaire
modules hebben dus een hoogspecifiek oppervlaken zijn goed reinigbaar.
Deinstallatie werkt onder semi dead-end
condities (zieafbeelding ia).Hierbij heeft men
devoordelen van een hogecrossflow en deadend filtratie. Bijeen filtratie met crossflow
vindt een continue stroming van de voeding
langs het membraan plaats.Bijcrossflow isde
snelheid van devoedinglangs het membraan
hoog,waardoor een schurende werking langs
het membraan ontstaat ende concentratiepolarisatie wordt beheerst.Het membraan vervuilt hierdoor minder snel.Een nadeel van de
crossflow ishet hogere energieverbruik.
Bijhet dead-end principe wordt allevoeding alspermeaat afgevoerd. Doordat de membraanmodule aan het eind isafgesloten, vindt
nauwelijks stroming langs het membraan
plaats.Doordat in decapillaire nanofiltratieinstallatie een recirculatiestroom overde
modules aanwezig is,wordt het genoemde
voordeel van de hogesnelheid over het membraan bereikt.Uit het dead-end bedrijven van
het systeem volgt dehogere recoveryvan dit
principe.Verversing van het totale systeem
vindt plaats door na een bepaalde tijd (na circa
30 filtratiecycli) voor hetgehele systeem een
'forward flush' in te zetten.

Reinigen van de membranen
Het reinigen van het membraan wordt
onderverdeeld in een hydraulische en chemischereiniging.Na een filtratiecyclus van 15
minuten wordt een hydraulische reiniging
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blijkt dat zelfs bij 100procent ruw huishoudelijk afvalwater geen verstopping van de capillairen optreedt. Detweede fase van het onderzoek bestond uit het bepalen van de optimale
flux.De flux isstapsgewijs verhoogd van
respectievelijk 10naar 20en later 30l/m 2 .h.De
optimale flux bij ruw huishoudelijk afvalwater
isgekozen op basis van het verloop van de
MTCen deTMP.Uit deexperimenten blijkt
dat de optimale flux 201/nr.h bedraagt.

Voeding

Ajb.

Dedetde fase van het onderzoek bestond
uit het bepalen van deoptimale filtratiecyclus.
Dezeismet stappen van vijf minuten verhoogd.Begonnen ismet een cyclusvan vijf
minuten en geëindigd ismet een cyclus van25
minuten. Tijdens dezeexperimenten is
gebruik gemaakt van 100procent ruw huishoudelijk afvalwater bij een flux van 20l/m z .h.

Bedrijfsvoeringvandedirectecapillairenanofiltrarie:('a)jiltrarieen(b)reiniging.

uitgevoerdgedurende een aantal minuten. De
hydraulische reiniging bestaat uit 'forward
flush', 'backwash' en 'Airflush' (zie afbeelding
tb).
Bijeen 'back wash' wordt permeaat in
tegengestelde richting door het membraan
geperst, hetgeen inhoudt dat schoon water
vanafdebuitenzijde van het capillair naar de
binnenzijde wordt gedrukt. Een'back wash'
wordt toegepast in combinatie met de 'forward
flush'. Doordeze combinatie wordt devervuiling uit het membraan verwijderd. Bijeen 'forward flush' wordt het membraan gereinigd
door devoeding met verhoogde snelheid langs
het membraanoppervlak tespoelen. 'Airflush'
wordt gebruikt in combinatie met een 'forward flush'. Om extra snelheid langs het membraanoppervlak te krijgen, wordt tijdens de
'forward flush' lucht in de voeding geïnjecteerd.Decombinatie van 'Airflush' en 'forward
flush' reinigt het membraan veel effectiever
dan alleen 'forward flush'.

Voorafgaand aan elkexperiment isde
schoonwaterflux bepaald. Voorde retentietest
van demembranen iseen concentratie van 3 g
MgS0 4 /l toegepast. Gedurende de eerste fase is
deconcentratie van devoeding stapsgewijs
verhoogd, te weten van 25naar 50en later 100
procent ruw huishoudelijk afvalwatet en aangevuld met leidingwater. De experimenten
zijn begonnen met 25procent ruw huishoudelijk afvalwater om het eventueel dichtslibben
van de membranen tevoorkomen door een te
zware belasting.Aan de hand van de resultaten

Afo. 1:

Verwerking van het concentraat
Het concentraat, dat als reststroom vrijkomt bij de behandeling van ruw huishoudelijk afvalwater met capillaire nanofiltrarie,
wordt vergisr volgens deanaërobe gistingsmethode.Anaërobe slibgisting iseen biologisch
proces,waarbij deorganische stoffen in het

Aantalftltrarielooptijden.
3 l o o p t i j d e n v a n circa 8 uur
bedrijfscondities:filtratiecyclus 15 min. en flux 20 l/h.m2
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Omdat de hydraulische reiniging het
membraan niet voldoende reinigt, moet van
tijd tot tijd ook chemisch gereinigd worden.
Hierbij wordt gebruikgemaakt van waterstofperoxide (250ppm], zoutzuur (pH3)en natronloog(pH 11).Met chemisch reinigen verwijdert
men organischestof,metalen,zouten en vervuiling dieover het algemeen direct aan het
membraanoppervlak zit.
Na een filtratielooptijd van acht uur isde
druk over het membraan gestegen (van 2,5 tot
boven de4bar),waarna een chemische reiniging wordt uitgevoerd.Afbeelding 2geeft het
verloop van degenormaliseerde productie per
m 2 membraanoppervlak (MTC)en het drukverschiloverhet membraan in bar (TMP)weer
voor een filtratielooptijd van acht uur, welke
wordt gevolgd dooreen chemische reiniging.
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1 = filtratielooptijd
2 = chemische reiniging
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Experimenten
Gedurende het onderzoek iseen aantal
experimenten uitgevoerd, waarbij telkens één
van devolgende parameters isgevarieerd:de
concentratie van de voeding,de flux ofde filtratiecyclus.
H2O
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afvalwater onder zuurstofarme condities
omgezet worden naar biogas (CH4en COJ. De
omzetting vindt plaats door het gebruik van
anaërobe bacteriën.Alsentslib wordt slijkgistingslib toegevoegd aan het concentraat (primair slib).
Detoegepaste slibbelading is0,2gCZV
concentraat/g organische stof slijkgistingslib5'.
Met deze belading wordt demaximale omzetting van het CZV-gehalte(organische stoffen)
naar biogas behaald. Deproefisuitgevoerd in
duplo.Drieruns zijn uitgevoerd van 28dagen
gisting. Hetgeproduceerde biogas isgemeten
en degassamenstelling isgeanalyseerd. Afbeelding 3 geeft de hoeveelheid geproduceerd biogas aan in relatie met de tijd. Het supernatant
uit het uitgegiste slib kan vervolgens weer aan
devoedingtoegevoegd worden om nog een
keerbehandeld teworden.Opdeze manier
wordt een zohoog mogelijke opbrengst van
het permeaat behaald.

percentage.Een lageretentie wordt verkregen
met betrekking tot deeenwaardige ionen. Uit
de tabel kangeconcludeerd worden dat na één
zuiveringsstap een hoge kwaliteit permeaat
ontstaat, dat alvoldoet aan het proceswater
voor veleindustriële toepassingen. Voor andere
doeleinden kan een aanvullende behandeling
noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld gericht op de
verwijdering van ammonium ofeen verdergaande desinfectie.
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Concciitraatvergisting
Debehandeling van het concentraat viade
anaërobegistingsmethode iseen goede methode.Detoepassingvan anaërobe gisting op het
concentraat geeft een zeer hoog omzettingspercentage vanCZV-concentraat naar biogas:
circa60procent. Het methaangehalte in biogas
varieert van 65tot70procent.

Vervolgonderzoek
Om een goedeafweging te maken (onder
andere deeconomische haalbaarheid) is her
noodzakelijk om in het vervolgonderzoek de
aandacht te richten op het verhogen vande
recovery tot 70à80procent (door het verlengen
van de filtratielooptijd en/ofde optimalisatie
vandechemische reiniging),de combinatie
van capillaire nanofiltratie met biologische
processen (ammonium, mangaan) én een verdergaande concentraatverwerkmg.

Resultaten
Optimale bedrijfsvoering
Directe toepassing van capillaire nanofiltratie alszuiveringsmethode voor de behandelingvan ruw huishoudelijk afvalwater isgoed
mogelijk. Deinitiële bedrijfsvoering die isverkregen bij een flux van20l/m 2 .h en een filtratiecyclus van 15 minuten isveelbelovend.De
productiecapaciteit isqua flux vergelijkbaar
met nanofiltratie en qua bedrijfsvoering met
ultrafiltratie. Bijdeze instellingen wordt een
reëleopbrengst van 50tot 60procent behaald.
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pH
DOC
hardheid
Fe3+

7,8
(mg/1)
(mmol/1)
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NH 4+
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coliformen y/°C (per 100ml)
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AP+
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permeaat
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_
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3,21
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