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Hetefjluent van de rwziTilburg-Noord isdoornabehandeling metfiltratietechnieken op tewerken
voorde levering vanwater op maat.Detoekomstigevraag naar 'anderwater' wordt onderandere
doordeontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen ingeschat op meerdan anderhalf miljoen
kubieke metersperjaar. Ineenonderzoek op semi-praktijkschaal islieteffluent van de rwzimetdrie
filtratietechnieken inverschillendeconfiguraties behandeld. Uit hetonderzoek blijkt dat afhankelijk
vande toegepaste technieken diversetoepassingsgebieden haalbaarzijn tegenaantrekkelijke
productiekosten.
DeTuburgscheWaterleiding-Maatschappij, WaterschapdeDommelendeGemeente
Tilburgwerkensamenbinnen het convenant
'SamenStromen'.Eenbelangrijke doelstelling
hiervanishetduurzaam beheervandewaterketen.Inditkaderisonderzocht inhoeverre
hetleverenvan'anderwater'mogelijk isals
alternatiefvoorhetgebruikvandrinkwater.
Dit'ander water'kanworden ingezetals
proceswater voordeindustrie,koelwater,bluswater,sanitairwater,infiltratie- enirrigatiewater.Marktonderzoek toondeaandatbijhet
beschikbaar komenvan'ander water'aleen
leveringvancirca1.700.000kubiekemeter
mogelijk is. Indetoekomstzalditpotentieel
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verdergroeien,mededoornieuw teontwikkelen industrieterreinen.
De goedekwaliteit vanhet effluent
alsmededegunstige liggingvanderwziten
opzichtevanhetteontwikkelen bedrijventerreinVossenberg-IIwestzijn aanleiding
geweestomeffluent alsbronvoor'ander
water'tebeschouwen.Bijkomende voordelen
zijn ookde voorzieningen aldaarvoorde
verwerkingvanreststoffen endeaanwezigheidvantechnischenbedienendpersoneel.
Voordeleveringvan'ander water'zijneen
drietal kwaliteitsklassen gedefinieerd. Opbasis
daarvanzalheteffluent vanderwziTilburg-

Overzicht van dedrie kwaliteitsklassen van 'ander water' merdebijbehorende eisen.
laagwaardig industriewater
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Noordeennabehandelingmoeten ondergaan.
Dezuiveringsinspanning isgerelateerdaande
gesteldekwaliteitsdoelen enhangtdussamen
methetgebruiksdoel voorhetwater.Voor
koelwater oflaagwaardigproceswater zijn met
namedetempetatuurendeaanwezigheidvan
gesuspendeerde stoffen vanbelang.Voorhet
gebruikinhoogwaardige proceswatertoepassingengeldenaanvullendeeisenvoor CZV,
nutriënten enzouten (geleidbaarheid).In
afbeelding 1iseenoverzichtopgenomenvan
dedriekwaliteitsklassen metde bijbehorende
eisen1).
Onderzoek op rwzi
Voordezuiveringvanhet rwzi-effluent
totdegewenstekwaliteitsklassen zijnde
volgendezuiveringstechnieken geselecteerd:
coagulatie/snelfiltratie (vlokkingsfiltratie),
ultrafiltratie (metinlinecoagulatie)encapillairenano filtratie.
Detechnieken kunnen als'standalone'proceswordeningezetofincombinatie,dit
laatstemethetoogopeentechnischeof
economischeoptimalisatie vanhetzuiveringsproces.Omzichttekrijgen opde
werkingvandezefiltratietechniekenen
grondslagen vasttestellenvooreenpraktijkopzet,isonderzoekop semi-praktijkschaal
uitgevoerd.DaartoewerktendeonderzoekspartnersWitteveen+Bos, TU Delft enVivendi
nauwsamenmethetWaterschapdeDommel
endeTuburgscheWaterleiding-Maatschappij.
Heteffluent vanderwziTilburg-Noord
ondergaat allereersteennatuurlijke kwaliteitsverbetering ineen'effluentvijver'. Dit
heeft vooralbetrekking op gesuspendeerde
stoffen enammonium,terwijl ookhetaantal
(ziekte)kiemen alsE-coliafneemt. Tevens
treedt als gevolgvandebufferende werking
vande'effluentvijver' kwaliteitsafvlakkingop.
Dit komtdestabiliteit inde bedrijfsvoering
vandefiltratietechniekentengoede.Teneinde
plantenresten indeuitloopvande 'effluentvijver' teverwijderen iseen zeefbocht
geplaatst(spleetwijdte 0,5 mm)
Zuiveringsopzet
Voorvlokkingsfiltratie isgebruik gemaakt
vaneendubbellaagsfilter (anthraciet/zand).In
detoevoerleidingnaarhetsnelfilter vindt
doseringplaatsvanpoly-aluminiumchloride
alsvlokmiddel,ditterstimuleringvande
verwijdering vangesuspendeerde en(eendeel
van de) colloïdalestoffen. Tevensvindt omzettingplaatsvanammonium innitraat (nitrificatie).Metdit 'opengravitatiefilter' zijn in
eerderevergelijkbare onderzoeken(Edeen
Kaffeberg2^)) reedsgoederesultaten behaald.

haltproductdrinkwater
ketelvoedingswater

Bijultrafiltratie isgebruikgemaaktvan
capillaireX-Flowmembranen meteendiametro
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beoordeeld: vlokkingsfiltratie, vlokkingsfiltratiegevolgd door ultrafiltratie, vlokkingsfiltratiegevolgd door nanofiltratie, ultrafiltratie en
nanofiltratie.
Bijdiverse procesinstellingen zijn aspecten beschouwd zoals waterkwaliteit, bedrijfsvoeringenkosten. Op basis daarvan isgeconcludeerd dat, gegeven degoede en relatief
stabiele kwaliteit van heteffluent vanderwzi
Tilburg-Noord,deenkelvoudige procesconfiguraties voldoen. Heteffluent kan derhalve
rechtstreeks worden gezuiverd door middel
van vlokkingsfiltratie ofultrafiltratie of nanofiltratie, zulks inrelatie tot de
gewenste/vereiste kwaliteitsklasse.
Deze technieken zijn vervolgens afgelopen
oktober ennovember ineenduurtest
beproefd, bijoptimale procesinstellingen zoals
bepaald indevoorgaande proefperiode.
HetvlokkinasftlteropdenvzivanTilbura-Noori

ter van 0,8mm. Omeen stabiele bedrijfsvoering tebewerkstelligen i.e.deverstoppingspotentie van heteffluent teverminderen is inline coagulatie toegepast. Hiertoe wordt polyaluminiumchloride, ineen concentratievan
0,5tot1,5mg/l als aluminium, aanhet
voedingswater gedoseerde. De vlokvormmg
geschiedt ineenvoorgeschakelde buisflocculator. Voordeel van deze werkwijze isdateliminatie van (ortho)fosfaat eneen gedeeltelijke
verwijdering van (colloïdale)kleurbestanddelen plaatsvindt (ziede foto van de ultrafiltratie-installatie).
Deconventionele 'spiral wound'
membraanmodules voornanofiltratie worden
veelalingezet bij relatief hoogwaardige
voedingswaterbronnen. Voordetoepassing op
een laagwaardige voedingswaterbron als
effluent zijn capillaire membranen ontwikkeld.
Het voordeel vandezemembranen tenopzichte
van de'spiral wound' membranen isdatzeook
door middel van een voorwaartse waterspoeling
met luchtinjectie kunnen worden gereinigd.
Nadelen van capillaire membranenten
opzichte van de'spiral wound' membranen zijn
de minder compacte bouwwijze alsgevolgvan
hetgeringe oppervlak membraan per kubieke
meter moduul endeadditionele voorzieningen
voorde luchtspoeling.
Voor hetpilotonderzoek isvan capillaire
membranen uitgegaan. Begonnen ismeteen
'open' nanofiltratiemembraan meteen
beperkte retentie op EGV,CZVenkleur. Inde
eindfase van hetonderzoek iseenmembraantype getest meteen hogere retentie voor deze
componenten (NF/HF-membraan).
Tussenjuni endecember van vorigjaar
zijn devolgende zuiveringsconfiguraties
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Evaluatie onderzoeksresultaten
In afbeelding 2zijn de filtratietechnieken
met bijbehorende optimale procesinstellingen
in beeld gebracht.Op basisdaarvan zijn
kostenramingen opgesteld voor een praktijkinstallatie meteen nominale capaciteitvan
150kubieke meter peruur.

vlokkirys/iltratie
Door de oppervlaktebelasting, vlokmiddeldosering enbovenwaterstand tevariërenis
de werking van hetdubbcllaagsfilter geoptimaliseerd. Hierdoor zijn looptijden tot 16uur
behaald eniseenverwijderingsrendement op
troebeling van circa98procent gerealiseerd.De
stabiele performance van her vlokkingsfilter
gedurende deduurtest was naar verwachting.
Met behulp vanvlokkingsfiltratie iskwaliteitsklasse I behaald.

Deultrafiltratie-installatie.

Ultrafiltratie
De ultrafiltratie heeft zowel metals
zonder voorzuivering (vlokkingsfilter) zeer
goed gepresteerd. Degoede werking vande
ultrafiltratie isonder meer toeteschrijvenaan
eenjuist uitgevoerde vlokvorming metbehulp
van de voorgeschakelde buisflocculator. Verder
heeft de natuurlijke nazuivering van effluent
indeeffluentvijver een positieve invloedop
het vervuilingsgedrag vande ultrafiltratie
membranen.
Vooral vanuit kostenoogpunt is gekozen
de ultrafiltratie gedurende deduurtest direct
op effluent tebedrijven. De flux dient minimaal 30procent hoger tezijn bijeen voorbehandeling middels vlokkingsfiltratie omtot
een vergelijkbare kostprijs tekomen. Voorschakeling van een vlokkingsfilter resulteerde
in vergelijkbare fluxen. Zonder voorafgaande
snelfiltratie wordt hetamoniumgehalte niet
verder verlaagd. Brcekpuntschlorering vanhet
ultrafiltraar kan mogelijk uitkomst bieden.
Door middel van ultrafiltratie metvoorgeschakelde in-line coagulatie kan worden
voldaan aan kwaliteitsklasseII.
Nanofiltratie
De nanofiltratie isbij verschillende
langstroomsnelheden direct opeffluent enna
vlokkingsfiltratie getest. Een knelpunt bijde
toepassing van capillaire nanofiltratie op
effluent isdegrote benodigde recirculatiefactor omeen voldoende grote langsstroomsnelheid langsdemembranen tebereiken.
Vanwege deconcentratiepolarisatie zaldeflux
bi| lagere langsstroomsnelheden afnemen en
bovendien neemt deretentie van zoutenaf
Voor kwaliteitsklasse IIIisminimaal nanofiltratie noodzakelijk omaan degestelde eisen
voor hardheid engeleidbaarheid tevoldoen.
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vlokkerv/vlokkingsfiltratie

voorgeschakelde coagulatie
PAC-dosering 1-3 mgAI/l
looptijdca.16 uur
lucht/water terugspoeling
filtratiesnelheid 12,5 m/h
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ultrafiltratie

J

^_

capillaire nanofiltratie

inline coagulatie (buisflocculator)
airflush/ recirculatie

PAC-dosering 1-3 mgAi/l
brutoflux1001/m2h{15=C)

langsstroomsnelheid 1m/s

spoelinterval20 min

fluxNF 'open':5 l/m2hbar(15°C)

recovery >90%

fluxNF/HF:2,5 l/m?hbar (15'C)

rijkste voorwaardevoordedrie participanten
isdatdeexploitatievanhet waterketenbedrijf
kostendekkend moetzijn,eventueleoverschotten opdebegrotingzullen wordengereserveerdvoorvervolgprojecten diebinnende
doelstellingen vanhetconvenant vallen.*

chemische reiniging 1xper2uur

Een overzicht van deƒ Itratictcchmckcn met de bijbehorende optimale proccsinstellingcn.
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IN HETVERLEDEN
BEHAALDE RENDEMENTEN
BIEDEN GARANTIE
VOOR DETOEKOMST
Pleuger onderwaterpompenzijn pompen 'op maat'. Of het nu

watergevulde elektromotoren in vermogens tot 5000 kW uit-

gaat om 10 m3 per uur, per minuut of per seconde, PLeuger

gevoerd met 'natte' wikkeling, staan borg voor eenbetrouwbare

levert u de passendepomp! Iedere keer exact afgestemdop het

aandrijving bij een hoog elektrisch rendement. Pleuger onder-

gewenste werkgebied, waardoor een maximaal hydraulisch ren-

waterpompen en -motoren ondergaan een voortdurend proces

dementwordtbereikt. Duurzamematerialen zorgen

van innovatie,waardoorookvoor detoekomsteen

ervoor dat dit rendementbehoudenblijft.Moderne

efficiënte drinkwatervoorziening is gegarandeerd.
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