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enadsorptieprocessen op hun werking beoordeeld. Eenvoorbeeld van een breedband UVscan isweergegeven in afbeelding r.Devoor
het vaststellen van deorganische belasting van
het water veelgebruikte UV-extinctie bij alleen
254nm geeft onvoldoende inzicht inde aard
vande membraanvervuilende organische stoffen.

ANF:doorbraakinde
technologicvaneffluentfiltratie

Door toepassing vandejuiste voorbehandelingsrcchniek kon dedoorzet en daatmee de
prijs van het proces acceptabel worden. Door
toepassing van demethode met breedband
UV-scan isnu op voorhand voorspelbaar ofeen
water veelofweinig membraanvervuilende
eigenschappen bezit.Demethode isna toepassingop rwziApeldoorn ook in andere
membraanfiltratieprojecten met succes toegepast.
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Nanofiltratie van het effluent
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Op basis van het vooronderzoek met
microfiltratie en onderzoek met ultrafiltratie 5 '
iseengeëigende voorbehandeling voorde
nanofiltratiemembranen geselecteerd en geïnstalleerd.Nanofiltratie iseen membraantechniek met een zodicht oppetvlakdat het
merendeel van deopgeloste twecwaardige zouten worden tegenhouden. Het productwater is
reukloos,helder en onthard.Ookkleine microorganismen worden volledigverwijderd. Het
water heeft zoeen hogere waarde voor de
industrie. Leidingnetvervuiling is aanzienlijk
geringer door met name deverwijdering van
organische stoffen.

Deprovincie Gelderland probeertgrondwateronttrekking voor laagwaardige toepassingen reverminderen. Daarom steunt deprovincie een praktijkonderzoek omeffluent van rwziApeldoornopte
»•erken rot industriewatermet behulp van membraanfiltratie, titels tervervanging van drink- en
grondwater. Dit praktijkonderzoek isuitgevoerd doorWaterschap fcluwe insamenwerking met
Grontmij. Vanaf oktober 2002 rot augustus 200; ismicrq/iltratie als techniek onderzocht. Daarna is
hetonderzoek voortgezet met nanojïltratie tot februarijl. Degrootte van beide installaties iszo
gekozen dat ze voorzien zijn van fullscale modules,waardooropschaling eenvoudig is:de microjrltratieinstallatie produceert drietotzes kubieke meter per uur ende uauofiltrancmstallatie 0.5 toteen
kubieke meter per uur. Binnen heronderzoek zijn nieuwe methoden ontwikkeld 0111 devervuilingpoteuticvan het effluent op het membraan tevoorspellen. Daarnaast is ecu nieuw zuiveringsconcept
ontwikkeld:ANF. Dit betekent zowel ecudoorbraak 111 herpraktijkonderzoek als voorde vergaande
behandeling van rwzi-ejfluent. Op dit moment bevindt hetonderzoek zich 111 de laatsteJose.
Microfilmde met luchtspoeling istot op
heden wereldwijd de meest succesvol toegepaste membraanfiltratietechniek om rwzi-effluent tezuiveren1''2'.Meestal wordt het alseerste
zuiveringsstap gebruikt, omdat opgeloste stoffen hetmembraan kunnen passeren evenals
zeer kleine micro-organismen. Op voorhand
waseen kostencalculatie gemaakt voor een
kleineindustriële levering.Om dezeopzet te

A/b. 1:

Door optimalisatie van voorbehandeling
en procesvoering wordt bij relatiefgeringe
druk (3-4bar)een hogedoorzet gehaald
(afbeelding 2).Dezehogedoorzet wordt vastgehouden door een unieke combinatie van
periodieke spoeling met perslucht, forward
flush en permeaatspoelingin combinatie met
eenaantal malen daags een bacteriedodende
zoutzuurspoeling. Deperiodieke intensieve
chemische reiniging vond slechts eens per drie

controleren ishet proefonderzoek gestart. Het
blijkt dat het effluent van rwzi Apeldoorn
unieke membraanvervuilende eigenschappen
bezat.Aangetoond isdat een belangrijke oorzaak deaanwezigheid van fulvinezuren kan
zijn. Doormiddel vaneen combinatie van
breedband UV-scan en vlokvormmgs-, filtratie-en adsorptieproeven3'-4'zijn de diverse
voorbehandelingsmethoden zoals coagulatie-

BreedbandUV-scantijdenshetpraktijkonderzoekopnvziApeldoorn.Delinkergrafieklaatdevariatieinextinctievanheteffluent indetijdzien.Derechtergrafiektoonthet
effectvanvoorbehandelingmetcoagulantenadsorptievemiddelen(actie/koolenharsen).Dezeextinctieverlagingisvertaaldnaareeneffectieverebedrijfsvoeringvanmicrofiltratie enomdebestevoorbehandelingvandenanojïltratieteselecteren.
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DeprocjînstallatiesdieopderwziinApeldoornzijngebruiktvoorlucht-enpermeaattjespoeldenanojïlrratiemetonderandereX-FlowenTrisep8-modules(links)envooreenspoelbaarvoorjiltergevuldmetadsorpticfmateriaal(rechts).

weken plaats.Uniek aan dit onderzoek was de
methodiek hetproefonderzoek testuren met
behulp van eengevalideerd kostenmodel. De
bedrijfsvoering vandenanofiltratie is rijdens
het onderzoek mede aangepast opbasis van
minimalisatie van dekostprijs per kubieke
meter geproduceerd schoon water.

Nieuw zuiveringsconcept: ANF
Het praktijkonderzoek heeft geleid tot de
onrwikkeling van een uniek en beschermd zuiveringsconcept: het adsorptief- en nanofiltratieproces oftewel hetANF-proces*1.Onder de
juiste procescondities wordt bij minimale productiekosten (0,30euro per kubieke meter bij
100kubieke meter per uur) een onthardingsproces op basis van zowel capillaire als spiraalgewonden nanofiltratie bedreven met devolgende kenmerken:

Aft). 2:

productie van kleurloos, reukloos,
biologisch stabiel, onthard en kiemvrij
water,
hogerecovery (94%)en lage brijnproductie,
absolute barrière voor bacteriën, virussen
en sporevormers,
dubbele barrière voor onder meer hormoonverstorende sroffen,
laagenergieverbruik (0,7kWh/m 3 ),
laagverbruik aan reinigingschemicalièn
door een lang reinigingsinterval (circa één
maand).
Geziendesrerk membraanvervuilende
eigenschappen van het effluent op rwziApeldoorn wordt aangenomen dar de behaalde
resultaten goed vertaalbaar zijn naar andere
effluenttypen.

Dataloggingvan/luxentransmembraaiidruktijdenshetonderzoekmetcapillairenanojiItrarie.

resultaten cNFop rwzi Apeldoorn
met voorqeschakelde AF:cross-flow snelheid is 1.0 m/s
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Concentraatproblematiek
Doordeaanwezigheid vansrerk membraanvervuilende organische stoffen werden
de microfiltratiemembranen dermate inwendigen/ofuitwendig vervuild, dat de voorgeschreven reinigingschemicalièn en procedures
niet meer voldeden. Binnen het project iseen
alternatieve reinigingsmethodiek ontwikkeld,
zowel wat betreft keuze en roepassingsvolgordevan chemicaliën als bedrijfsvoering. Deze
kennis ismet succes toegepast bij een aantal
pilot- en full-scale insrallaties opbasis van
micro-,ultra-, nano- en/of hyperfiltratie.
Tijdens debehandeling van rwzi-effluenr
met behulp van nanofiltratie die het effluent
ook vergaand ontzout komt eenzoute concenrraatstroom vrij.Alsslechts een deelvan het
effluent met behulp van nanofiltratie wordr
behandeld, kan het concentraat teruggeleid
worden naar derwzi.Deverschillende componenten zoals zouten, CZV,N-Kj,zwevende stof
en milieuvreemde stoffen ondergaan nogmaals
een zuiveringspassage.
Indien eengroter deelvan het rwzi-effluent ofzelfs al het effluenr opdezewijze behandeld wordt,vraagt debehandeling vanhet concentraar om meer en bijzondere aandacht. Op
dit moment wordt in het kader van dit project
eendoor deprovincie Gelderland ondersteund
onderzoek uitgevoerd naar deze problematiek.
Eenevaluatie wordrgemaakt van bestaande
technische mogelijkheden, maar daarnaasr zijn
ookeen aantal haalbaarheidsexperimenten uitgevoerd.Opdit moment ziet het ernaar uit dat
een aantal van deze technieken, die vooral
gerichrzijn opeen vergaande concentrering
vanhetconcentraat goede resultaten laat zien.
Deverwachting isdat één ofmeer van deze
opties economische haalbaar zijn.
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rwzieffluent

Coffeine
°,97
diclofenac
0,12
gemfibrozil
o,33
metropolol
0,51
0,17
naproxen
trimehoprim
0,12
carbamazepine 0,31
Tabel1.
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Analyseresultatenhumanegeneesmiddelen
meffluent, 11aadsorptie-ennananofiItratie
(»1Mg/l)-

Maatcilinders met, van links naar rechts, rwzi-effluent,

nanojlltratieconcerttraat en permeaat.

Vergaande verwijdering m i l i e u vreemde stoffen
WaterschapVcluwe heeft dit onderzoek
aangegrepen om informatie over het vóórkomen van een breed scalaaan milieuvreemde
stoffen in kaart te brengen.De belangrijkste
stofgroepen zijn op hun verwijderingrendement in deverschillende zuiveringsstappen
onderzocht. In samenwerking met Aquasense
ishet analyseprogramma opgesteld en isook
de totale hormoonverstorende activiteit van
voedingen permeaat vande proefinstallaties
bepaald met een biologische assay:deERCalux.Deoestrogèneactiviteit in 17ß estradiolequivalenten (EEQ^s,ng/1)bleekdoor het
ANF-proces vergaand tezijn gereduceerd.
Daarnaast zijn natuurlijke en synthetische
hormonen, geneesmiddelenenzware metalen
geanalyseerd in het rwzi-effluent en in water
nadeverschillendezuiveringsstappen. Specifiekecomponenten met betrekking totdeMTRkwaliteit dieook bepaaldzijn, warenEOX,
PAK'sen VOX(chlooralifaten en aromaten).
Ook de meer reguliere afvalwaterparame-

ters en zouten zijn meegenomen. Tenslotte
bleek de hygiënische betrouwbaarheid van het
procesopbasisvan verwijdering van pathogenen en indicatororganismen absoluut. In tabel
1zijn deresultaten van een aantal kritische
parameters weergegeven.
B e l a n g s t e l l i n g bij i n d u s t r i e e n
waterschappen
Metnamede papierfabrieken in hetGeldersehebben via intentieverklaringen hun
interesse in het onderzoek laten blijken. Waterproductie uit eigen bronnen (met name grondwater) istot op hedengoedkoper,maar hoeft
dit niet altijd teblijven. Met name ingeval van
een waterbehoefte diegroter isdan vergund,
komen bronnen andersdan grondwater naar
voren.Debelangstelling vandeze marktpartijenwasvoordeprovincieGelderland van belang
om het project ophet gebied van het nanofiltraticonderzoek te ondersteunen.
In februari van ditjaar hield Waterschap
Veluweeen symposium om de resultaten van
het praktijkonderzoek op rwziApeldoorn te
presenteren. Technologen van 17waterschap-

pen en een aantal andere partijen waren op dit
symposium vertegenwoordigd.
Deaanwezigen werden opde hoogte
gebracht van deachtergronden van het project
en van de resultaten van het praktijkonderzoek
door middel vanpresentaties van Waterschap
Veluwe,ProvincieGelderland en Grontmij.
Na afloop van depresentaties iseen bezoek
gebracht aan de rwzien deverschillende praktijkinstallaties ter plekke.Degrote interesse in
dit project vanuit het werkveld laat zien dat de
vergaande behandeling van rwzi-effluent een
onderwerp isdat steedsmeer gaat leven.In het
kader van deMTR-kwaliteit,dieover meer
gaat dan alleenstikstof- en fosfaatverwijdering, endeverbeterde waterkwaliteit die
gevraagd wordt door deEUmiddels deKaderrichtlijn Water lijken het besefte versterken
dat afvalwater een integraal onderdeel isvan
dewaterketen. Door lozingvan rwzi-effluent
opoppervlaktewater isdekringloop in principealgesloten, maar devraagishoe we dat
doen en ofwedat zoschoon mogelijk proberen
te realiseren.Westaan met elkaar voor een uitdagingdie alleen geslecht kan worden als alle
zeilen bijgezet worden en als technologie
goedkoop en duurzaam wordt.
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