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KWZl-effluenteen
alternatievebronvoorhet
toepassenvan
membraanfiltratie?
IR. A. D I E P E V E E N , BÈTAWATER BV

omstandigheden sprakevan een extteme
belasting vande membranen, alsgevolg van
uitspoeling van actiefslib. Het pilotonderzoek
waseropgericht tekomen toteen bedrijfsvoering, waarbij het filtratieproces fluctuaties in
het aanbod van voedingswater procesmatig
kan verwerken,zonder dat extern ingrijpen
noodzakelijk is.Incombinatie met een goede
'voorbehandeling' van het voedingswater (in
linecoagulatie)eneen periodieke (pteventieve)
chemische teiniging, ishierbij gezocht naar
een stabiel entendabel filtratieproces. Op basis
van resultaten uiteetdet onderzoek en praktijkervaringz)>ïiisgekozen om een polyaluminiumchlorrde (PAC)alscoagulant (vlokmiddel)
toetepassen.Dergelijke verbindingen zijn
voor een rioolwaterzuiveringsinstallatie niet
vreemd enwotden indewintermaanden zelfs
regulier toegepast opde rwzi Emmen,tet
ondersteuning van debiologische defosfateringen het onderdrukken vangroei van draadvormige bacteriën (lichtslib).
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Op diverse locaties in Nederland vindt onderzoek plaats ojheeft plaatsgevonden naar de mogelijke
inzet van effluent van een rioolwaterzuiveringsinstallatieals bronvoor'ander water' 1 . InDrenthe
hebhen BètaWater (commerciële dochtermaatschappij van Waterleidingmaatschappij Drenthe)en
Waterschap feit &Vcchtgezamenlijk een onderzoek uitgevoerd opde rioolwaterzuiveringsinstallatie
teEnimcn, waarbijgebruik isgemaakt van ultrafiltratie (zieookH 2 0 nr. 10,2001). Waterlaboratoruiiii Noord, her technologisch kenniscentrum vanWMD enWaterbedrijfGronmgcn, begeleidde het
onderzoek met ondersteuning doordeTechnische Universiteit Delft. Het onderzoek richttezich met
name opdetechnische haalbaarheid van eenstabicffiltratieproces ondersterk wisselende condities
van hetvoedingswater(slibuitspoelingj. Inhetonderzoek isnagegaan o/rwzi-cjjluent, inkwantitatief enkwalitanejopzicht, een eeonoiiuschigeschikt alternatiefis vooroppervlaktewater als
voedingswater.
WMD/BètaWater en WLNhebben ruime
ervaring met pilot-enfull-scale onderzoekop
diverseultrafiltratie-installaties met oppervlaktewater als ruwwaterbron. Inmiddels zijn
enkele membraaninstallaties gerealiseerden
wordt proceswater op praktijkschaal geleverd
voor verschillende toepassingen.
Opzet pilotonderzoek
Naast oppervlaktewater vormt rwzi-effluent een potentiële ruw water bron, dieop
diverse plaatsen inruime mate (kosteloos)
voor handen is.BètaWaterenWaterschapVelt
&Vecht hebben besloten gezamenlijk onderzoekuit tevoeren naar degeschiktheid van
rwzi-effluent alsvoedingswater voor ultrafiltratie enom wederzijdse expertiseuittewisselen. Om ookde robuustheid van het ultrafiltratieptoces met rwzi-effluent als
voedingswater tetesten, isgekozen voor een
rioolwaterzuiveringsinstallatie (Emmen) met
eengrote regenweeraanvoer/droogweeraanvoer-verhouding. Deze installatie heeft een
ontwerpcapaciteit van 167.000 inwonerequivaH,O

lenten en zuivert het rioolwater van Emmen,
Klazienaveen, Erica,NieuwAmsterdamen
Schoonebcek.Voor het onderzoek opdeze locatieisgebruik gemaakt van een pilotmstallatie
van hettypeXiga,uitgerust met PES/PVPultrafiltratiemembrancn (UFC)vanX-Flow
met een diameter van 0,8mmen een totaal
geïnstalleerd mcmbraanoppervlak van 140m2.
In het eerstedeelvan het onderzoekis
vooralgekeken naar de stabiliteit en de kwantitatieve prestaties van het membraanfiltratieproces.Het tweededeelvan het onderzoek
richttezich voornamelijk opdekwalitatieve
aspecten.Aandachtspunten hierbij waren,
naast deklassiek fysisch-chemische parameters ondermeer deaanwezigheid en retentie
van bacteriën (E.coli),bacteriofagen (MS2]en
een aantal (synthetische) oesttogene stoffen.
In het onderzoek isgekozen voot een directe inname van rwzi-effluent, napassagevande
nabezinking (zondet buffering vooraf). Door
dezedirecte inname waseronderRWA-

Resultaten onderzoek
Bedrijfsvoering
Deeffectiviteit vanPAC alsvlokmiddelbij
deultrafiltratie vantwzi-effluent wordtgeïllustreerdinafbeelding r.Hierinisschematischdetoenamevandedrukvaloverdemembranen(TMD) weergegevenvanhet
filtratieproces vaneffluent metenzonder
vlokmiddeldosering.DoordoseringvanPAC(7
mg/lAl>*) neemtdetoenamevandedrukval
overhetmembraanovereenperiodevan24
uurmeteenfactor 40af, tenopzichtevande
directefiltratievaneffluent. Daarbij isde filtratievanleidingwatet,nodigvoorhetvaststellenvandeschoonwatetflux (SWF),opgenomenalsteferentie.
Tijdensdeeerstefasevanhetondetzoekis
dooroptimalisatievandeproductiecapaciteit
(debietenproductielengte),deterugspoelcondities,devlokmiddeldoseringendechemische
reiniginggebleken dathetmogelijk isgedurendeeenlangereperiodeeenstabiel filtratieprocestevoeren,zonderdatextern ingrijpen
noodzakelijk is.Afbeelding 2geeft de resultatenvanditondetzoekweer.
Tijdensdit(semi-)duuronderzoekis
gebruikgemaaktvandevolgendecondities:
-bruto flux
85l/m2.h(n,9m3/h)
- productietijd:
30minuten
- terugspoeldebiet
2i4i/m 2 .h
- terugspoelverlies
10%
- vlokmiddeldosering:
PAC(Ab+=7mg/l)
- chemische reiniging:
1 x24uur (zuur).
Het ctiterium vooreen stabiel filtratieprocesiseen toename van de transmembraandruk
van minder dan 0,05barin24uur.
Bovengenoemde instellingen resulterenin
een rendement van 85ptocent (72l/m2.h).
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Uit afbeelding 2 wordt duidelijk dat periodiek, alsgevolg van aanvoer vangrote hoeveelheden hemelwater, sprake isvan uitspoeling
van slib uit de nabezinktank. Hierbij markeert
*in afbeelding 2een periode met weinig uitgespoeld sliben ** uitspoeling met (zeer)veel
slib.Doordeze uitspoeling van slib neemt de
troebelheid van het voedingswater enorm toe.
Deverhoogde uitspoeling ismogelijk mede
verantwoordelijk voor deexponentiële toename vandedrukval over demembranen. Dat
het zeker niet alleen deverhoogde slibbelasting opde membranen isdie verantwoordelijk
isvoordedruktoename, blijkt alsafbeelding 2
en 3 worden vergeleken.

afbeelding 3 blijkt dat sprake isvan een 'spontaan' herstel van de transmembraandruk, als
dezuurgraad scherp daalt.Dezedaling is het
gevolgvandeaanwezigheid van vrijwel uitsluitend hemelwater (RWA),met een zeer laag
bufferend vermogen (HCOÏ- en pH laag)en het
nagenoegontbreken van opgeloste organische

Ajb. 1:

stoffen (DOC/UV).Aanvullend onderzoek naar
depreciezeoorzaken,die verantwoordelijk zijn
voor debeïnvloeding van het filtratieproces, is
noodzakelijk.
Bovenstaande illustreert overigens wel dat
het zelfs onder extreme RWA/DWA-condities

Drukvaltoenameoverde membranen(TMD)uilgezettegen de tijd;RWZI-ejfluentmeten zonderPAC.

L E B W G W A T E R (REFERENTIE)

EFFLUENT ZONDER PAC

Op 16juni 2001 valteen scherpe stijging
vandeTMDop,zonder dat echter sprake was
vanslibuitspoeling (zieafbeelding 2). Dat er in
dezeRWA-periodegeen slib uirspoelde, iste
verklaren uit het feit dat kort voor deze periode
veelslib isafgepompt uit de nabezinktanks.
Desondanks heeft de toename van deTMD wel
degelijk een relatie met de RWA-omstandigheden.Detoename van de transmembraandruk wordt dan ook in verband gebracht met
degrote aanvoer van 'oud' dan wel geconcentreerd afvalwater bij beginnend RWA(first
flush, waarbij veelvuil uit deriolen wordt aangevoerd).
Inafbeelding 3, waarin het verloop van de
transmembraandruk endezuurgraad (pH)
tegende tijd zijn uitgezet, isteziendat een
periode van slibuitspoeling simultaan verloopt
aaneen stijging van de pH.Het vermoeden
bestaat dat het hier inderdaad om 'oud en/of
geconcentreerd' rioolwater gaat met een relatiefhoogbufferend vermogen (HC03-en pH
zijn hoog)en een specifieke samenstelling van
organische stoffen. Verderzijn er indicaties dat
destabiliteit van het fdltratieproces wordt
beïnvloed door (demate van) aanwezigheid
van dezeorganische stoffen in het voedingswater en decoaguleerbaarheid van deze stoffen. Indicatiefvoor de aanwezigheid van organischestoffen zijn deparameters DOC
(opgelostorganisch koolstof) en deUV(de
mate vanabsorptie bij 254nm).De coaguleerbaarheid isvooralafhankelijk van deUV/DOCverhouding4).Tevens blijkt dat ookde zuurgraad een belangrijke rol speelt2).
Verondersteld wordt dat tijdens de filtratie van
'oud en/ofgeconcentreerd' rioolwater, de
gefixeerde PAC-doseringontoereikend is om
voldoende organische componenten te coaguleren.Het resultaat iseen instabiel filtratieprocesen 'toename'van de transmembraandruk.
Onder dezeomstandigheden, waarbij sprakeis
vaneenexponentiële toenamevandeTMD,
zijn -automatisch -extra reinigingen (backflushes) uitgevoerd. Deinstallatie viel hierdoor
niet in storing, maar bleefproduceren, zij het
tijdelijk met wat kortere productieruns. Uit
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De transmembraandruken troebelheid(effluentRWZI) uitgezettegen de tijd.
TMD (gecorrigeerd naar 10°C)
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Detransmembraandruken zuurgraaduitgezettegen de tijd.
TMD (gecorrigeerdnaar 10°C) — zuurgraad (pH)|
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zeergoedmogelijk is, tekomen toteen
beheersbaarmembraanfiltratieprocesbij
gebruikvanrwzi-effluent alsvoedingswater!
Kwalitatieveaspecten
Naastdeprestatiesvanhet filtratieproces
isookgekekennaarde kwaliteit vanhetgeproduceerdefdtraat (permeaat).Inhetonderzoek
bleekdatmetnamedeonopgelostebestanddelenendecoaguleerbare componenten inhet
watervolledigworden tegengehouden doorde
membranen.Als hetgaatomopgelostecomponenten,wordtdeefficiency endaarmeede
permeaatkwaliteit vooralbeïnvloeddoorhet
zuiveringsrendement vanderwzi. Verderis
specifiek onderzoekgedaannaarderetentie
vanmicro-organismen (bacteriënenbacteriofagen).Tijdens deregulieremetingen isvoor
debacterieEsclierischiacoli(E.coli]eendecimale
eliminatiecapaciteit (log-verwijdering)gevondenvanmeerdan5,8. Daarnaastiseendoseertestuitgevoerd metE.coliwaarbijeenlog-verwijdering vanmeerdan 6,7 isvastgesteld.In
beidesituaties wassprakevanlimiteringvan
delogverwijdering doorde'beperkte'concentratieE.coli-bacteriëninhetvocdingswater
(respectievelijkcirca631 duizend enruim vijf
miljoen per 100 ml)enhetnietkunnendetecterenvanE.coliinhetpermeaat(o/iooml).
MiddelsdoseringvandeMS2 bacteriofaag isde
logverwijdering voorfagen vastgesteld.
De MS2 bacteriofaag wordtinzuiveringsprocessenvakergebruiktbijdevaststelling
vanvirusverwijdering inz'nalgemeenheidOp
basisvandezedoseertesten wetdeenlogreductiegevondenvanmeetdan6,2. Ookhierbleek
de'beperkte'fagenconcentratie inhet
voedingswater(circa1,6miljoen perliter)en
hetpermeaat(o/liter)deoorzaakvandelimiteringvande logverwijdering.
Geziendeontwikkelingen enzorgen
omtrent (synthetische)oestrogenen^iisindica-

tiefonderzoekuitgevoerd naardeaanwezigheidvandezestoffen. Nochinhet rwzi-effluent,nochinhetpetmeaat kondende stoffen:
oestron,(X-enß-oesttadiolenO enß-ethynylocstradiolworden aangetoond.
Conclusies
Opbasisvanhetonderzoek kanworden
vastgestelddatrwzi-effluent intechnisch
opzichteenkansrijk alternatiefis vooroppervlaktewateralsruwwaterbronvoor
membraanfiltratie:
• Hetisgoedmogelijk ombijrelatiefhoge
flux (bruto 85l/m2.h)eneengoedrendement(85%;nettoflux72l/m2.h)hetfiltratieprocesstabieltelatenverlopen.Gebruik
vaneenvlokmiddel (PAC, Ab+)isdaarbij
noodzakelijk;
• Ultrafiltratie iseengeschiktetechniekom
uitspoelingvanslibenanderzwevenden
coaguleerbaar materiaalteverwijderen uit
rwzi-effluent. Ookonderextremecondities(RWA)metzonuendan aanzienlijke
uitspoelingcnvanslibbleekhetfiltratieprocesrobuust tezijn;
• Hetpetmeaatheeft eengoedebasiskwaliteitvoorverdergebruik,waarbijdekwaliteitvoorwatbetreft deopgelosteenniet
coaguleerbarecomponenten deels afhankelijk isvanhetzuiveringsrendement van
derwzi.Metnageschakeldetechniekenis
hetgoedmogelijk wateropmaatteproduceren;
• Ultrafiltratie iseenuitstekende barrière
voorbacteriënenbacteriofagen (logverwijderingrespectievelijkmeerdan 6,7 en
meerdan6,2).

metersalsDOC enUV) inhetvoedingswater.
Voordebeheersingenoptimalisatie vanhet
filtratieproces isverderonderzoeknaarde relevanteprocessendiedezestabiliteit beïnvloedenvangrootbelang.Onderdeomstandighedeninditonderzoekkanrwzi-effluent als
bronvoorultrafiltratie zowelopbasisvan
bedrijfsvoering als opbasisvankosrenconcurrerenmetoppervlaktewater.Omgrootschalige
toepassingvantwzi-effluent alsbronvoor
ultrafiltratie terealiserenisaanvullendonderzoek,oppilot-enpraktijkschaal nodig,f
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Verdervaltopdatde stabiliteit vanhet filtratieprocesbeïnvloed lijkt tewordendoorde
aanwezigheid,desamenstelling,decoaguleerbaarheid endelading(ofladingsinteracties)
vanopgelostestoffen (uitgedrukt inpara-

advertentie

Had je maar...
alles vanbodem, grondwater tot bron inéén hand!
Wij, de specialisten van Haitjema nemen graag en deskundigdetotale
zorg voor bodem, watervoorziening en waterwininstaliatie
van u op ons, en houden deze voor u in de hand.

Grondboorbedrijf Haitjema B.V. is gespecialiseerdin:
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