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Onderzoek naar membraanfiltratie van effluent
t
Kwaliteitsverbetering van gezuiverd afvalwater
door filtratie.

.".

Omwerkingvanrwzi-efflucnt
viamembraanfiltratie:pilotonderzoekoprwziNieuwe
Waterweg

Filtratietechnieken
Deonderzochtefiltratieteehniekenzijn
dubbellaagsvlokkingsfiltratie, microfiltratie
enultrafiltratie.Detechniekenzijninverschillendeconfiguraties getest(zieafbeelding 1).Alsvoorbehandelingstapvanhetrwzieffluent iseenzeefbocht geplaatstmeteen
maaswijdtevan0,45mm.Vlokkingsfiltratie en
ultrafiltratie zijngetestmetenzonder in-line
coagulatievanhetvoedingswatermetpolyaluminiumchloride(PACl)alsvlokmiddel.
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Vlokkingsjiltci
Hetvlokkingsfilter,eendubbellaagsvast
bed(antraciet/zand),isineersteinstantie
gerichtophetleverenvaneenconstantekwaliteitfikraatdatalsvoedingswaterdientvoorde
ultrafiltratie-installatie. Tijdens hetonderzoek
aanhetvlokkingsfilter isdewerkingvanhet
vlokkingsfilter geoptimaliseerd toteenstabiele
bedrijfsvoering doorvariatievande filtratiesnelheid,delooptijdendevlokmiddeldosering.
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Dooronderzoekopsemi-prakrijkschaal naaropwerking vaneffluent van de
c Waterweg
metverschillendeftltratietechnieken zijn detoepasbareprocesconjiguraties en
IItraatkwaiiteiten pertechniek bepaald. Daarnaast isaangetoonddat tijdens dehetonderzoekonnvikkelde
metingvandespeciftekeultrajiltratieweerstandfSURjop laboratoriui
vormtomdefiltreerbaarheid bijultrafiltratie indepraktijk inte s<
worden ingeschato/ultrafiltratie vannvzi-ejjluent technologisch haaibaai is.
OpderwziNieuweWaterweginHoekvan
Holland isvanoktober2002t/mjuni2003
onderzoekuitgevoerdopsemi-praktijkschaal
naardewerkingvaneenaantal filtratietechniekenvoorverdergaandezuiveringvanrwzieffluent. DerwziNieuweWaterwegbehoort
tothetbeheersgebied vanhet HoogheemraadschapvanDelfland eniseenlaagbelastactiefslibsysteemmetbiologischestikstof-enfosfaatverwijdering.
Hetonderzoekisinnauwesamenwerking
methetHoogheemraadschap vanDelfland
uitgevoerddoorhet samenwerkingsverband
bestaandeuitWitteveen+Bos,RossmarkWaterbehandelingendeTUDelft.Departijen willen

Afl>. 1:

metdezesamenwerking filtratieteehnieken
ontwikkelenvoorgrootschalige verdergaande
zuiveringvanbiologischgezuiverd rwzi-effluenttegenlagerekosten.
Hetonderzoekbestonduiteencombinatie
vanpraktijk- enmeerfundamenteel onderzoek.Inditartikelwordtnaderingegaanopde
optimalisatievandefiltreerbaarheidenreversibiliteitbijultrafiltratie vanrwzi-effluent en
welkedeeltjesgroottes dezeprocessenbeïnvloeden.Daarnaast wordtvastgesteldwelke
waterkwaliteit peronderzochtefiltratictechniekhaalbaar isomvasttestellenwatdeafzetmogelijkheden vanhetopgewerkte effluent
zijn.

Micro/titratie
Testenmetmicrofiltratie zijn uitgevoerd
meteenMemcor'ContinuousMicroFiltration'-installatie(poriëndiameter=0,2Lim).
Doelvanditonderzoekwashetbereikenvan
eenstabieleprocesvoeringenverdereoptimalisatiedoorvariatievandevoedingswaterkwaliteit,defluxendefrequentie vandechemische
reinigingen.

Depilotinstallatie isuitgevoerdmet
X-Flowultrafiltratiemembranen meteen
poriëndiameter van0,02urn.Alsvoedingswater
voordeultrafiltratieisdirect rwzi-effluent,

SchematischeweergavevandeverschillendeonderzochteJïltranetechmekenettytesteziiiverimjsroutcs.
vlokmiddel
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vlokkings-en microfilmât gebruikt. Door
variatie in het typewater isdeinvloed vande
deeltjesgrootteverdeling in het vocdingswater
opde filtreerbaarheid vande ultrafiltratiemembranen onderzocht. Het voedingswater
van deverschillende bronnen isdaarnaast
geconditioneerd met polyaluminiumchloride
viain-linecoagulatie.Hiermee isde invloed
vandeeigenschappen vanvervuilende stoffen
opdefiltreerbaarheid en reversibiliteit bij
ultrafiltratie onderzocht.Tevens isop laboratoriumschaal de filtreerbaarheid gekarakteriseerd
met behulp van dein het samenwerkingsverband ontwikkeldespecifieke ultrafiltratieweerstand (SUR).Demetingen zijn uitgevoerd bij
verschillende soorten (geconditioneerd)
voedingswater. Dewaardevande meetmethodezelfen de behaalde resultaten op praktijkschaalzijn geëvalueerd doordeze te vergelijken
met de filtreerbaarheid op pilotschaal.

Filtreerbaarheid, reversibiliteit en SUR
Voordeoptimalisatie van het ultrafiltratieproces van rwzi-effluent isnader inzicht inde filtreerbaarheid en reversibiliteit vangroot belang. Betere filtreerbaarheid en een hogemate van
reversibiliteit leiden tot een optimaler filtratieproces, waardoor ultrafiltratie inde praktijk
beter en goedkoper kan worden ingezet.Eenmethode om de filtreerbaarheid te karakteriseren
waarbij verschillendesoorten voedingswater en(voor)behandelingsmethoden met elkaar kunnen worden vergeleken, isdespecifieke ultrafiltratieweerstand (SUR).
De filtreerbaarheid wordt bepaald doordeweerstandstoename tijdens filtratie binnen een productie-interval. Dereversibiliteit wordt bepaald door deweerstandstoename overeen productie-interval naeen hydraulische reiniging.Dereversibiliteit is 100procent alsna een hydraulischereiniging (bijvoorbeeld een backflush) deweerstand aan het begin vaneen volgend
productie-interval gelijk isaandeweerstand aan hetbegin vaneen vorigproductie-interval. In
afbeelding 2zijn debegrippen filtreerbaarheid en reversibiliteit schematisch weergegeven.
Afb.2:

Hetverschiltussenjiltreerbaarhetdenreversibiliteit.

R
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Resultaten
Vlokkiiigsjiltratie

Flush
Filtreerbaarheid

1 Reversibilitei

Bijeen filtratiesnelheid van acht kubieke
meter peruur, een looptijd van 24uur en een
PACl-doscringkleiner ofgelijk aan 1,5 mg
Al3+/1iseen stabiele bedrijfsvoering bereikt.
Dat wilzeggendat de troebelheid constant
lager isdan 2 NTU,onafhankelijk isvan de
troebelheid van het voedingswater en ereen
minimale drukopbouw over het filterbed
optreedt.
Microfiltratie
Metzowel rwzi-effluent als vlokkingsfiltraat alsvoedingswater istijdens het onderzoek
een stabielebedrijfsvoering bereikt met acceptabele reinigingsfrequenties (zieafbeelding 3).
Met rwzi-effluent isdestabiele bedrijfsvoering
bereikt bij een flux van 55b W . u u r en één
chemische reiniging per week. Bij vlokkingsfiltraat alsvoedingswater iseen stabiele bedrijfsvoering mogelijk bij een flux van90l/m 2 .uur
en kan worden volstaan met één chemische
reiniging per twee weken.
Ultrafiltratie
Tijdens het onderzoek blijkt dat indien
geen conditionering van het voedingswater via
in-line coagulatie met PAClvoorafgaand aan
ultrafiltratie wordt toegepast, zowel het rwzieffluent alsvlokkingsfiltraat niet goed filtreerbaarzijn (zieafbeelding 4).Een stabiele
bedrijfsvoering van de ultrafiltratie-installatie
ismoeilijk te handhaven, omdat bij een constante flux van 50l/m 2 .uur de transmembraandruk in tweedagen toeneemt met 0,5
bar. Conditionering van het vlokkingsfiltraat
met 2en4mgAl3+/1 leidt tot een stabieler
ultrafiltratieproces. Bijeendosering van4mg
Al3+/1 aan het vlokkingsfiltraat neemt de transmembraandruk in tweedagen met slechts 0,05
bar toe.

Tijd
Om de filtreerbaarheid kwantitatief tevergelijken iseen nieuwe methodiek ontwikkeld, die
wordt aangeduid met SUR1''2'.Viabepaling van deSURin een labopstelling kande filtreerbaarheid vaneen bepaald voedingswater voor ultrafiltratie worden vastgesteld. Debepaling wordt
uitgevoerd in een labopstelling met een kleinemembraanmodule (membraanoppervlak iscirca
10cm2)waarin gedurende 30minuten de filtreerbaarheid wordtgemeten bij eenTMD van 0,5
bar.EenlageSUR-waardegeeft aan dat het voedingswater viaultrafiltratie goed filtreerbaar is,
terwijl een hoge waarde van deSUReen slechte mate van filtreerbaarheid impliceert,
(zieook artikel Roorda oppagina27).

Afb.y.

Hetverloopvandefluxendejiltratieweerstand bijmicro/titratie metrwzi-ejfluetit envlokkingsfiltraat als
voedintjswater.

AFlux • Filtratieweerstand
vlokkingsfiltraat

rwzi-effluent als voedingswater

22-04-02 2-05-02 12-05-02 22-05-02 1-06-02 11-06-02 21-06-02 1-07-02
Tijd(dagen)
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Uit deonderzoeksresultaten met vlokkingsfiltraat en microfilttaat alsvoedingswater (zieafbeelding 5)blijkt dat de fdweerbaarheid van microfdtraat nagenoeggelijk is
aandat van vlokkingsfiltraat dat is geproduceerd uit rwzi-effluent met een dosering van
10mgAl3+/1.Inbeidegevallen wordt de vervuilingop deultrafiltratiemembranen met name
veroorzaakt door organische macromoleculen,
omdat colloïdale-en deeltjesvervulling door de
voorgcschakclde microfiltratie-installatie volledigen door het voorgeschakeldc vlokkingsfiltcr grotendeels worden verwijderd.

TMD

Flux • Temperatuur
vlokkingsfiltraat

rwzi-effluent
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Viade bepalingvan deSURisde filtreerbaarheid pervoedingswater in het laboratorium gekarakteriseerd. DeSUR-waarden van
rwzi-effluent en vlokkingsfiltraat zonder conditioneringzijn ongeveer 20.1012m"2(zie tabel
1).Door dosering van 4mgAlï+/1aan het vlokkingsfiltraat neemt deSUR-waardeaftot
ongeveer 11.i o " m 2en verbetert de filtrecrbaarheid significant. Dezeresultaten komen
overeen met de resultaten behaald opde ultrafiltratie-installatie, waarbij rwzi-effluent en
vlokkingsfiltraat zonder conditionering slecht
te filtreren zijn en vlokkingsfiltraar met 4mg
Al371goed filtreerbaar is.
Invergelijking met andere rwzi's waar de
afgelopenjaren onderzoek op semi-praktijkschaal isuitgevoerd,zijn deSUR-waarden voor
het effluent van derwziNieuwe Warerweg
relatiefhoog (zietabel 2).DeSUR-waarden van
het ongeconditioneerd effluent vande rwzi's
Kaffeberg (teKerkrade) en Edewasnet alsopde
rwziNieuwe Warerweg relatiefhoog en de filtreerbaarheid bij ultrafiltratie zonder conditionering van het voedingswater moeizaam.
Degemiddelde SUR-waarden van het effluent
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Datum
A/b.4:

Het verloopvanfluxentransmembraandruk tijdensultrafiltratie met rwzi-effluent envlokkingsfiltraat als
voedingswater.

TMD

Flux - Temperatuur
vlokkingsfiltraat

05-04-03

Afb.5:

Het verloopvanjlux entransmembraandruk tijdens ultrafiltratie metmicrojiltraat envlokkingsfiltraat als
voedingswater.

Tabel1.

DegemiddeldeSUR-waardenvanverschillendesoortenvoedingswater.
Tabel3.

voeding

SUR
(10" rn 2 )

rwzi-effluent na de zeefbocht
vlokkingsfiltraat

Tabel 2.

11 ± 1

DcgemiddeldeSUR-waardenvan effluent
bijverschillenderwzi'sinNederland2'.

rwzi

Kaffeberg
Ede
Tilburg-Noord

HzO

jaar van
SUR
onderzoek (10 12m~2)
1999
1999
2000

rwzieffluent

vlokkingsfiltraat

microfiltraat

ultrafiltraat*

<i

<i

48

42

22 ± 3
20 ± 5

vlokkingsfiltraat +4 m g / l Al3+

Degemiddeldewaterkwaliteit.

parameter

29
18
5

BZV(mg/l)
CZV(mg/l)
NH 4 (mg/l)
Nkj(mg/1)

4,3
65

N„x(mg/1)

6,1

Ptot(mg/l)
TSS(mg/l)
troebelheid (NTU)
geleidbaarheid(MS/cm)
pH(-)
E-coli(Kve/ml)

4.3
7

1,7
57

0,5

0,1

3,9

3,3
5,3
i,8

-

5
4,2

1382

7,3
117

*zonder conditionering van het voedingswater metPACl.

o,3
3,4

o,3

4.7

6,4

3,7
<2
0,6

1438

2,5

2,5
<2

o,3
1437

7,5

7,5

<0,1

<0,1
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Op basis van fractionering van het rwzieffluent viadeverschillende filtratietechnieken blijkt dat de fractie deeltjes diede filtreerbaarheid bij ultrafiltratie (poriendiameter 0,02
pm)vanrwzi-effluent in belangrijke mate
bepalen,groter zijn dan 0,2um. Defractie deeltjes dievangrote invloedzijn opde reversibiliteit bij ultrafiltratie van effluent, liggen tussen
de0,2en de0,02pm en zijn grotendeels organisch van aard. Bijmicrofiltratic (poriendiameter 0,2urn)wordtde filtreerbaarheid met
name bepaald doordedeeltjes diedoor het
vlokkingsfilter worden tegengehouden en de
reversibilitcit wordt met name bepaald door de
deeltjes diedoor het vlokkingsfilter worden
doorgelaten.
Dedoor deverschillende filtratietcchniekengeproduceerde waterkwaliteiten kunnen
niet direct worden ingezet als tuinbouwwater
ofproceswater aangezien het onbehandelde
rwzi-effluent reeds een hogegeleidbaarheid en
een hoogCZV-gehalteheeft. Vastgesteld is dat
directe inzet van rwzi-effluent ofvlokkingsfiltraat alswaterbron voor wassingvanzeezand wel mogelijk is.Deeconomische haalbaarheid hiervan wordt momenteel nader
onderzocht.

Ultra/iltran'e-pilotirutallcme bij rwzi Nieuwe Waterweg.

vanderwziTilburg-Noordwaren duidelijk
lager in vergelijking met deeerder genoemde
SUR-waarden en hierbij wasde filtrecrbaarheid tijdens ultrafiltratie goed. Hierdoor
waren fluxen tot meer dan 100l/m2, uur bij
een stabielebedrijfsvoering mogelijk.

Kwaliteit
Voorhet bepalen van de afzetmogelijkheid
van opgewerkt rwzi-effluent ishet van belang
te weten welkewaterkwaliteit kan worden
bereikt met de verschillende filtratietechnieken.In tabel 3 zijn degemiddelde waarden
overdegehele onderzoeksperiode voorde
kwaliteit van rwzi-effluent, vlokkingsfiltraat,
microfiltraat en ultrafiltraat weergegeven.
Hierbij zijn degemiddelde waarden van het
ultrafiltraat gepresenteerd zonder conditionering van het voedingswater met PACl.
Doordeverschillende filtratietechnieken
worden BZV,zwevende stofen E-coli vergaand
verwijderd naar gelang het scheidend vermogen vande filtratietechniek groter wordt.CZV
wordt gedeeltelijk verwijderd. Hierbij is het
CZV-gchaltena ultrafiltratie relatiefhoog ten
opzichte van andere pilotonderzoeken met
ultrafiltratie van rwzi-effluent. Dit wordt
mede veroorzaakt doordat het effluent van de
rwziNieuweWaterwegeen relatiefhoge concentratie niet-biodegradcerbaar opgelostCZV
bevat in de vorm van humuszuren en andere
persistente organische macromoleculen, waardoor het rwzi-effluent ook een hoger CZVdan
gemiddeld inNederland heeft. Stikstof fosfor
en zouten (geleidbaarheid) worden niet ofnau-

welijks verwijderd. Tussen dekwaliteit van
microfiltraat en ultrafiltraat zijn slechts kleine
verschillen gemeten.
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Evaluatie
Voorbehandelingvan het rwzi-effluent via
vlokkingsfiltratie heeft een duidelijk positief
effect op bedrijfsvoering van nageschakeldc
microfiltratie en ultrafiltratie. BijCMF-microfiltratie ishierdoor bij eenstabiele bedrijfsvoeringeen fluxtoename van 55naar90 l/m 2 .uur
mogelijk en wordt de standtijd zonder chemischereiniging verlengd van één naar twee
weken.
Bijultrafiltratie leidt voorbehandeling via
vlokkingsfiltratie in combinatie met conditionering van het vlokkingsfiltraat met 4mg
Al371tot eengoede filtreerbaarheid eneen stabiel filtratieproces. Dit komt overheen met de
bevindingen tijdens debepaling van de filtreerbaarheid viadeSUR-mctingop lab-schaal.
Degemeten SUR-waardcn van rwzi-effluent
en vlokkingsfiltraat zonder conditionering
zijn hoog (20.ro12irf2) terwijl bij conditionering van het vlokkingsfiltraat met4mgAP+/1,
deSUR-waardeafneemt tot 11.1012m"2ende
filtreerbaarheid op pilotschaal significant verbetert.
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Het bepalen van despecifieke ultrafiltratieweerstand op lab-schaalblijkt een goede
parameter tezijn om de filtreerbaarheid bij
ultrafiltratie beter tevoorspellen, waardoor
voorafingeschat kan worden of ultrafiltratie
voordeopwerking van rwzi-effluent al dan
niet met eenvoorbehandeling technologisch
haalbaar is.
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