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In1998zijnWitteveen+BosenRossmark
Waterbehandeling(onderdeelvanVeolia
Water)endeTUDelfteenlanglopend
onderzoekgestartnaardevergaande
behandelingvancommunaalgezuiverd
afvalwater.SindsdienisopeenaantallocatiesinNederlandsemifull-scale onderzoek
uitgevoerd.Oppagina36vandit nummer
wordenbijvoorbeeld deresultatenvan
praktijkonderzoek oprwzi HoekvanHollandgepresenteerd.Dekomendejarenzal
hetonderzoekgecontinueerdworden,op
ditmomentvindtpraktijkonderzoek plaats
oprwziUtrecht.
Hetonderstaandeartikelbehandeltin
vogelvluchtdeonderzoeksresultaten waaroverJelleRoordahetproefschrift 'Filtration
characteristicsindead-end ultrafiltration
ofwwtp-effluent' schreef Hijishieropop
19aprilj.1.aandeTUDelft gepromoveerd4'.

J. V A N D E R G R A A F , TU D E L F T

Communaal afvalwater wordt inNederlanddelaatsteticntallcnjaren betergezuiverdenlevertschonernvzi-ejjluentop.Daarnaast neemtdevraag naarschoon watersteedsmeerroe,maarneemtook
dekennisvantechnieken omditeffluent nog verdertebehandelen roewaardoordekostendaarvan
dalen.Gezuiverd afvalwater wordtdaardoorsteedsvakerbeschouwdalseeirbronvoorhergebruik.
Membraanfiltratie zalhierinecubelangrijke rolspelen.Deresultaten vanhetpromotie-onderzoek
dat iuditartikelgepresenteerdwordt>(gaaninopdetoepassingvanultrafiltratie voorvergaande
behandelingvanafvalwater afkomstig van communalerioolwaterzuiveringsinstallaties.Defiltratie-eigenschappen van rwzi-ejjliteutzipi nogonbekendendemechanismendieeenrolspelen inhet
vervuilenvan de membranenfendaarmee heta/nemenvan deprestaties)onduidelijk. Hetdoel van
hethiergeprcseureerdeonderzoekwasomdefiltratie-eigenschappen tebepalenvan nvzi-cfjluent
tijdensdead-end ultrafiltratie.
Sinds 1996wordtaandeTUDelft bijde
onderzoeksgroep vanprof.ir.J. vanderGraaf
onderzoekuitgevoerdnaardevergaande
behandelingvancommunaalgezuiverd afvalwater.Daarbij ligtdenadrukopdeontwikkelingvantechniekendietegenlagekosten kunnenwordeningezetmaarweleengoede
vetbeteringlatenzien.Opditmomentisgekekennaarsnelfiltratie (meerdaagse zandfiltratic
metsnelhedenvan10 tot30m/h)ennaar

Ajb.v.

membraanfiltratie (micro-en ultrafiltratie).
Membraanvervuiling:
korte versus lange termijn
Inhetonderzoekiseenduidelijk onderscheidgemaakttussen membraanvervuiling
dieoptreedtopdekortetermijn endie
optreedtopdelangetermijn.Tevaakworden
dezetweenietvanelkaargescheiden,maar
wordenzeintegraalbeschouwd.Omecht

inzichtindevervuilingtekrijgen,ishetnoodzakelijkdietweetescheiden.Ditwordtgeïllustreerdaandehand vantweegrafieken (afbeelding 1).Deweerstandoverhetmembraanen
deweerstandstoename directdaarnabepalen
defluxdiegerealiseerdkanworden.Alsde
weerstandstoename indezeeerstefasekleinis
(datwilzeggeneenhogefiltreerbaarheid),dan
zaldetoetepassenfluxhogerkunnenzijn.Is
dezeweerstandstoenamegroot(d.i.eenlage
filtreerbaarheid), danzuljebijeenlagere flux
deinstallatiemoetenbedrijven.Dezemembraanvervuilingopdekortetermijn,dustussentweereinigingscycli in,bepaaltdehoogte
vandefluxdieineersteinstantietoegepast
kanworden.
Deverwijderbaarheid vandevervuiling,
dusdematewaarindeontstanevervuilingkan
wordenverwijderd, bepaaltdehoogtevande
fluxopdelangeretermijn. Inafbeelding 1 is
datdeafname vandeweerstanddooreenreinigingprocedure,bijvoorbeeld B'naarA1'.Als

De tweegrafieken tonen deweerstandopbouw ( o / T M D toename bij constante flux] over bet membraan tijdensjïltrarie. De rechtergra/iek laat het ideaalbeeld zien:de weerstand neemt toe van Al n a a r Bi tijdensjïltrarie, na verloop van tijd wordt het membraan gereinigd en wordt deze weerstandstoename volledig weggenomen (B' naarA1 ). De
Imkergrafiek laat het beeldzien zoals dat vaak gevonden wordt m de praktijk: de weerstand neemt toe(A ! naar B3), m a a r tijdens de reiniging kan devuilajzetting niet volledig worden verwijderd (B 3 naarA3 ]en isde totale weerstand A1 hoger dan deweerstand bij het begin vanjïltrarie (A3).
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devuillaaggemakkelijkte verwijderen is,zal
het beeld uitderechtergrafiek in afbeelding r
tezien zijn. Isdevervuilingniet gemakkelijk
teverwijderen (slechte verwijderbaarheid], dan
zaleen profiel als in delinksegrafiek te zien
zijn.

Filtratie curve(V -1)

Onderzoek op pilotschaal
Hetonderzoek isdeelsuitgevoerd op pilotschaal,waarbij deschaal zogekozen isdat de
resultaten eenvoudiggebruikt kunnen worden
voor het ontwerp van een praktijkinstallatie.
Prakrijkonderzoek vond per locatieplaats voor
een periode van minimaal zesmaanden. De
meeste aandacht ging daarbij uit naar de
installaties voor snelfiltratie en ultrafiltratie,
maar ookcoagulatie (als voorbehandeling),
continue zandfiltratie, microfiltratie, nanofiltratie en reverseosmosis zijn beproefd. Uit dit
deelvan hetonderzoek bleekdat een stabiele
bedrijfsvoering van dedead-end ultrafiltratieinstallatie mogelijk ismet een flux van60-100
l/m 2 .h,afhankelijk van delocatieende mate
van voorbehandeling. Het bleekdat per locatie
desamenstelling van het rwzi-effluent en
daarmee debedrijfsvoering van de ultrafiltratie installatie varieerde.Meer details overdeze
praktische kant van dit onderzoek zijn te vinden in Roorda4'.
Oppilotschaalzijn experimenten uitgevoerd om inzicht teverkrijgen in de processen
debedrijfsvoering beïnvloeden. Een kort,goed
gedefinieerd experiment waarbij de filtreerbaarheid van het rwzi-effluent en de interactie
tussen het effluent en het membraan isop
pilotschaal uitgevoerd.
Daarnaast isdeverwijderbaarheid vande
vervuiling open in her membraan gekwantificeerd.Dezeexperimenten wezen uir dat de toegepaste voorbehandeling van het rwzi-effluenr
met in-line coagulatie en snelfiltratie slechts
een bepetkte invloed heeft opde filtteerbaarheid. Daaruit isgeconcludeerd dat de filtratieeigenschappen wotden bepaald door deeltjes
diedoor deze technieken niet of nauwelijks
beïnvloed worden. Uit deliteratuur blijkt dat
dezedeeltjes daarom kleiner dan 5-10 um moeten zijn. Deverwijderbaarheid van devervuiling werd welpositiefbeïnvloed, maar debetereverwijderbaarheid bleek niet instaat de
vetvuiling dieontstaat door slecht filtreerbaar
effluent in voldoende mate te verwijderen.

Parameter o m filtreerbaarheid te
bepalen (SUR)
Op laboraroriumschaal iseen parameter
ontwikkeld om de filtreerbaarheid te kunnen
meten. Eenvoorwaardevoordezeparameter is
dat dezeeen betrouwbare uitkomst geeft binnen een beperkte meettijd. De ontwikkelde
parameter isdezogeheren specifieke ultrafil»8 HzO
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Bepalingvandespecifiekeultrajiltrarieweerstand uitdejiltratiecurve.Indebovemtegrafiekisdejiltrariecurveweergegevenalsvolumetegendetijd;indeonderstegrajiekisdegetrans/ormeerdejilrrariecurveweergegeven,waaruitdeSURofte leidenisalsdehellingvandecurve.

tratieweerstand (SUR). Dezewordt bepaald
door met een kleine,zelfgemaakte membraanmodulegedurende 30minuten de filtratiecurvevan rwzi-effluent (aldan niet voorbehandeld) temeten bij een transmembraandruk
van0,5bar.Detheorie achtet de meting gaat
terug tot de theorie voor koekfiltratie die ook
aan debasis ligt van deMFI6',maar die in het
kader van het hier beschreven onderzoek verderis uitgewerkt en een meer theoretische
onderbouwing heeft gekregen.DeSURis het
product van degemiddelde specifieke koekweersrand endeconcentrarie deeltjes in het
voedingswater en wordt uitgedrukt alsde
weerstand per meter gefiltreerd water. Deze
wordt verkregen uit dehelling van de filtratiecurve.

SUR = Uav-cv-

2-AP-V

[v 2 -vj

SUR= weerstand per merer gefiltreerd
voedingswater (m"zJ
CV= gemiddelde specifieke koekweerstand
(m/kg)
concentratie van deeltjes in het
voedingswater (kg/m3)
tijd(s)
t=
gefiltreerd volume (m3)
v= = membraanoppervlak (m2)
ttansmembraandruk (N/m 2 ,Pa)
AP
dynamische viscosireit(N.s/m2,Pa.s),
Hi =
gerelateerd aan de voedingswatertemperatuur T(°C)volgens:
457-10-'

Dit wordt geroond in afbeelding 2, waarbij
in debovenste grafiek het gefiltreerde volume
uitgezet is tegen detijd. In deonderste grafiek
wordt detijd pervolume-eenheid uitgezet
tegen het gefiltreerde volume.De richtingscoëfficiënt geeft deSURvolgens onderstaande
formule (zieook51).
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(T+4Z5)1'3

Defiltreerbaarheid vanhetrwzi-effluent is
bepaaldalsSURinderangevan5X1012tot30X1012
m'2.Eenlagewaardewordtgevondenvoorgoed
filtreerbaar water;bijeenhogerewaarde neemt
de filtreerbaarheid af De transmembraandruk
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isdevorming van een vuillaagop het membraan, waarin continu kleinere deeltjes in
worden ingevangen. Dit leidt tot een continue
toename van de weerstand over het membraan.In afbeelding 4wordr dit mechanisme
schematisch alsfiltratiecurve weergegeven.
Daarbij isook het mechanisme weergegeven
watveelal verondersteld wordt (porieverstopping-koekfiltratie -samendrukking koek], In
dit onderzoek isvoor dead-end ultrafiltratie
van rwzi-effluent het volgende mechanisme
gevonden:vorming van een koeklaag- koekfiltratie - invangen van deeltjes in de koek-

De relatieve SUR per deeltjesgroottejractic. Defraaie o,i Limtot 0,2 |Jm draagt voor39 tot 57 procent bij aan
dejikreerbaarheid van hetjvoorbehandcldci rwzi-eJFluent.
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Tiltratiecurvegevondenvoordead-end ukrafdtratievanwzi-effluent. DeejestippeldeItjntjeejt hetmechanismedatveelalverondersteldwordt"',maarinhethiergepresenteerdeonderzoekisaltijddezwartelijngevonden.

beïnvloeddedeSUR,watveroorzaaktwordt door
samendrukkingvandevuillaag(decompressiecoëfficiënt was0,61 tot0,75).
DeSURisbepaald van het effluent van de
verschillende rwzi's waarook praktijkonderzoek isuitgevoerd. Uit een analyse van deze
gegevens ende resultaten van het praktijkonderzoek zelf kwam naar voren dat bij rwzieffluent met een slechte filtreerbaarheid (een
hogeSUR)devoorbehandeling en membraanreiniging slechts een kleineverbetering van de
bedrijfsvoering bewerkstelligen. Uit deze
resultaten blijkt dat een hoge initiële filtreerbaarheid (lageSUR)van het rwzi-effluent een
voorwaarde isvoor een stabiele bedrijfsvoering
met fluxen hoger dan 100l/m 2 .h.Een praktijkvoorbeeld van een succesvolle toepassing van
deSURwordt beschreven in het artikel op
pagina 36,waarin deSURisgebruikt als optimalisatieparameter in pilotonderzoek op rwzi
Nieuwe Waterweg(Hoek van Holland).

Invloed van deeltjesgrootte op de
filtreerbaarheid
Tenslotte isdeinvloed van de deeltjesgrootte van componenten van rwzi-effluent op

de filtreerbaarheid bepaald met behulp van
fractioneringexperimenten. Hierbij werd
effluent gefiltreerd over filters met verschillende poriegrootten, waarna van het fikraat de
SURisbepaald.Hieruit bleek dat de fractie van
deeltjes dieworden tegengehouden door een
0,1pm filter, maar diedoor een 0,2pm filter
worden doorgelaten voor 39tot 57procent de
filtreerbaarheid bepalen.Dit wordt getoond in
afbeelding 3,waarin van tweesoorten effluent
de filtreerbaarheid uirgedrukt alsSURper fractie isweergegeven.Detoegepaste voorbehandelingsmethoden (coagulatie en snelfiltratie)
zijn nauwelijks van invloed opdeze fractie.
Dezefractie isvijf tot 20maalgroter dan de
diameter van deporiën van de onderzochte
ultrafiltratiemembranen.

Verder onderzoek naar de verwijderbaarheid van deze fractie isvangroot belang.Dit is
het onderwerp van het vervolgonderzoek aan
deTUDelft wat uitgevoerd wordt door Sandy
tePoele,in samenwerking met onder andere
leveranciers van reinigingsmiddelen 7 '.
De filtreerbaarheid van rwzi-effluent kan
positiefbeïnvloed worden door de0,1-0,2 pm
fractie aan tepassen. Mogelijkheden daartoe
kunnen gevonden wotden in het aanbrengen
vaneen chemische pre-coat2', maar ookbiologische methoden lijken in staat om de invloed
vandeze fractie teverkleinen.Daarbij isvooral
het onderzoek van Kämpfet al.3'naar watervlooien van belang.Ookvoorbehandeling door
middel van actiefkool ofpoederkool kan van
belangzijn1'. Daarbij ishet noodzakelijk om de
kosten in oog te houden.

LITERATUUR

1)

Clark M., I. Baudiu en C.Anselme [1996]. Membtancpowdered activated carbon reactors (Ch.15}. In: Water TrearmentMembrane Processes. McGraw-Hill.

2]

Galjaard G., P. Biujs, E. Becrcndouk, F.Schoonenberg en
f. Schippers f2001). Fre-coating (EPCE) UF membranes for
direct treatment ofsurface water. Desalination nr.139,
pag. 305-jrf.

3]

Kamp/ R.,J. Graansma, H. van Dokkum, E.Foekema en
Th. Claassen(2003). Increasing tlie natural values of treated wastewater on the island ofTexel, the Netherlands.
Proceedings 'Ejjicient use and management ofwaterfor
urban supply'.

4;

RoordaJ. [1004).Flirtation characteristics in dead-end

5)

RoordaJ. enj. van derGraaf [zoof]. De Specifieke Ultta-

ultraf itration o/wwtp-efjluent. Proefschri/t, TU Delft.

jîltranc vvecRstand (SUR): parameter voor beschrijving
van dejlltraric-eigcnschappeu van rwzi-ejjluenr tijdens

Nieuw

filtratiemechanisme
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