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Effluent alsbronvoor
industriewaterin
oostelijk Zuid-Limburg

grond vandeevaluatie vandekwaliteitvan
debronnen,debeschikbaarheid, detransportafstand totdepotentiële afnemers ende
kosten, bleekheteffluent vanderwzi Kaffebergdemeestgeschikte bron.

Van rwzi-effluent tot industriewater
DerwziKaffeberg teKerkradeiseen
(ultra)laagbelast actiefslibsysteem. Dekwaliteitvanheteffluent isrepresentatiefvoorde
nieuwegeneratiecommunale zuiveringsin-

Dee-WaterGroupBV ntemt binnenkorteenbesluitoverderealisatievaneengroot
mdustnewaterproject inoostelijkZuid-Limburg,waardoormeerdaneenhalfmiljoen
kubiekemeterdrinkwateropjaarbasisbespaard kanworden.Aandebasisvandit
onderzoekliggenderesultaten vaneen technischeeneconomische haalbaarheidsstudie
dieditvoorjaargehoudeu zijn, evenalsdievaneenonderzoekopsemi-praktijkschaal,
verrichtopderioolwaterzuiveringsinstallatieKajjebcrg inKerkradedoor
Wittevecn+Bos,TUDelft euUSFRossmark Waterbehandeling.
In 1997begonWaterleiding Maatschappij Limburg(WML)metdeontwikkeling
vaneenwatermanagementsysteem op een
zevental industrieterreinen in oostelijk
Zuid-Limburg. Delevering,hetgebruiken
deverwerkingvan waterstromen binnen
industriële processen werden integraal
benaderd,gericht opeenzoeconomischen
efficiënt mogelijk watergebruik.Tervoorbereiding opdeleveringvan industriewateris
een technisch/economische haalbaarheidsstudie uitgevoerd naarde
realisatievaneentweede distributiestelselvoorindustriewater (e-Water).
Opbasisvandekwaliteitseisenvan

deverschillende industriële
eindgebruikers isdeteleveren
basiskwaliteit vanhetindustriewater vastgesteld.Ongeveer90
procent vandeindustriewaterleverantiezaldirect worden ingezetalskoel-ofproceswater. De
leveringshoeveelheid bedraagt
500.000tot600.000kubieke
meter perjaar.Bijeendeelvan

Deproefinstallatie
deindustriëlegebruikerszalhetgeleverde
waterterplaatse verder worden gezuiverd
tot degewenste eindkwaliteit.
Voordeproductie vanindustriewater
zijn inderegiodiversebronnen geïnventariseerd.Demeest-geschikte bronnen zijn
grondwater, mijnwater uitdeNederlandse
mijnschachten, oppervlaktewater uitde
Worm,rwzi-effluent, afvalwater van
bestaande bedrijven enhemelwater.Op
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stallatiesinNederland
waarin vergaande verwijderingvan gesuspendeerde
stoffen, organischecomponenten ennutriënten wordt
bereikt.Ineen aanvullende
zuiveringzal verwijdering
vangesuspendeerde sroffen
en troebelheidveroorzakende
componenten moeten
worden gerealiseerd.Tevens
zaleensubsrantiële reductie
vanCZV,ammoniumen
kleur moeten worden
bereikt.Daarnaast zalhet
geproduceerde industriewater chemischen
biologisch stabielenhygiënisch betrouwbaarmoeten zijn.
Doordeaanwezigheid vanbiodegradeerbarestoffen ennutriënten bestaathet
risicovannagroei inhetdistributiestelsel.
Denagroeipotentie kansterkwordengereduceerd doorverdergaande verwijdering van
dezecomponenten incombinatiemet
toepassingvantransportdesinfectie.Voor

dezedesinfectie wordt uitgegaan vande
dosering van natriumhypochloriet. Hiermee
wordt tevens hygiënisch betrouwbaar water
verkregen.
Hetgemiddeldejaardebiet vanrwzi
Kaffeberg bedraagt zesmiljoen kubieke
meter perjaar meter perjaar, waarvan10
procentzalworden ingezet voordeproductievan industriewater.
gesuspendeerde stoffen

Hetdoelvanhetonderzoek wasnate
gaanofmetdiversefiltratictechniekcn kan
worden voldaan aandegestelde kwaliteitseisenvoordebasiskwaliteite-water.Daarnaast dienden deontwerpgrondslagen te
worden vastgesteld met het oogophet
ontwerp vandefull scale-zuiveringen
raming vandeinvesteringskosten enoperationele kosten.Tevens isde bedrijfszekerheid
vandeonderzochte technieken vastgesteld.
Uitgaande vandehuidige stand vande
fdtrarietechnieken endegestelde kwaliteitseisen isdekeuzegemaakt voor roepassing
vansnelfiltratie vlokkingsfiltratie (snelfiltratie),micro-enultrafiltratie. Vlokkingsfiltratie kan worden opgevar alseen uitontwikkeldeconventionele zuiveringstechniek.
Dezetechniek wordt in Europa ende
VerenigdeStaten in toenemende mate ingezetvoorpolishing vanrwzi-effluent. Microofulrrafilrratie alszuiveringstechniek voor
effluent iseen toepassing diemomentcel
eensnelleontwikkeling dootmaakt.
Vanwegedevrijwel volledige verwijdering
vangesuspendeerde stoffen en colloïdale
deeltjes ishet micro-en ultrafiltraat zeer
geschikt vooreen verdereopwerking met
behulp van bijvoorbeeld nano-ofhyperfiltratie.Ultrafiltratie van rwzi-effluent iseen
nieuweontwikkeling dienogvolopin
ontwikkeling is.Metmicrofiltratie van
effluent isdaarentegen reedsveelpraktijkervaring opgedaan.
Het vlokkingsfiltratie-onderzoek is
gericht ophet bereiken vaneenstabiele filtraatkwaliteit volgensdevoorafgedefinieerdeeisenvoordebasiskwaliteit van
industriewater bij eenvariërendeingangskwaliteit (rwzi-effluenr). Hierbij zijn deelonderzoeken uitgevoerd voorhet bepalen
van het meestgeschikte vlokmiddelende
dosis inrelatietot diverse procesinstellingen.Daarnaast ishetonderzoekgerichtop
debiologischeverwijdering van ammonium.Hierbij isondermeer geëxperimenteerd metde toevoeging vanzuivere zuursrofter verhoging vande nitrificatiepotentie
van het vlokkingsfilter.
Het micro-en ultrafiltratie-onderzoek is
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Verwijderingvandekritischeparameters,uitgedruktalsrest-procenttenopzichtevanrwzi-effluent

gericht ophet bereiken vaneenzohoog
mogelijkefluxenrecoverybij een stabiele
bedrijfsvoering en wisselende ingangskwaliteit (rwzi-effluent). Bijmicrofiltratie ishet
toevoerdebiet (brutoflux) gevarieerd afhankelijk vandewatertemperatuur en samenstelling van het rwzi-effluent. Deprocesinstelhngen bij microfiltratie (o.a.spoel-en
reinigingsintcrvallen)zijn ingesteld opbasis
vanresultaten van beschikbare praktijkervaringen met dezetechniek in vergelijkbare
toepassingen. Bijultrafiltratie isintensief
onderzoek uitgevoerd naar methoden voor
periodieke membraanreiniging envoorbehandeling (coagulatieen voorfiltratie)
alvorens rotoptimalisatie vande bruroflux
en recoveryisovergegaan.

Resultaten van het onderzoek
Hetonderzoek isgericht opdeverwijdering vandemeesrkritische kwaliteitsparameters voordeproductie van industriewater.Afbeelding 1 illustreert de verwijdering
vangesuspendeerde stoffen, troebelheid,
kleurenCZVbijdeverschillendezuiveringstechnieken. Hierbij isvoor vlokkingsfiltratie eenonderscheid gemaakt inde
werking van het filter bij lageen hogevlokmiddeldosering (respectievelijk 0,5tot2,5
mgen5tot 15mgaluminium per liter).In
het laatstegeval functioneert het filter meer
alseenvlokken- inplaats van vlokkingsfilter.Deverhoogde vlokmiddeldosering isin
deeindfase vanhet onderzoek toegepast.De
invloed vandezeproceswijziging opde
bedrijfsvoering isderhalve nier vastgesteld.
Deresultaten vanultrafiltrarie betreffen de
bedrijfssituatie metvoorgeschakelde buisflocculator (inlinecoagulatie).De resultaten
voormicrofiltratie zijnzonder toediening
vaneen vlokmiddel.
Eensterke variatievandebiologischeen
hydraulische belastingvanderwziresulteert ineen wisselendesamenstelling van
het effluent. Dit isechtereen kenmerkend
aspect vanhet gebruik vanrwzi-effluent en

slechts ineen beperkte mate beïnvloedbaar.
Eensterkverhoogdeconcentratie gesuspendeerde stoffen endaarmee ookverhoogde
waarde voordetroebelheid isslechts incidenteel opgetreden. Metuitzondering van
vlokkingsfiltratie wordt bij alleoverige
zuiveringstechnieken een tevredenstellend
resultaat bereikr voordeverwijdering van
gesuspendeerde stoffen en troebelheidveroorzakendecomponenten. Met vlokkingsfiltratiebij een lagevlokmiddeldosering van
circaéén milligram aluminium per liter kan
niet aandegesteldeeisvoorde verwijdering
vangesuspendeerde stoffen worden voldaan
(verwijdcringsrendement 50tot 70 procent).
Verhoging vandedosering tot 2,5milligram
aluminium leidtechter toteensterkeverbetering vandeverwijdering van gesuspendeerdestoffen (meerdan 80procent).Met
aluminium alsvlokmiddel zijn debeste
resultaten bereikt,ookbij een lage afvalwatertemperatuur (8°C).
Eensubstantiële verlaging vanhetCZVgehalte kanalleenworden bereikt indien
coagulatie wordt toegepast.Bijeenlage
vlokmiddeldosering wordt hetCZV-gehalte
verlaagd met 10 a20 procent. Bijeen hoge
vlokmiddeldosering (vlokkenfiltratie) stijgt
deCZV-verwijdering tot40a50procent.Dit
geldteveneens voorde kleurverwijdering.
Verdergaande verwijdering van kleur tot40
procent wasmogelijk bij een hoge vlokmiddeldosering.Voordeverwijdering vanzowel
CZValskleurgeldt datdevereiste industriewaterkwaliteit niet volledigwordt bereikt,
maar welwordt benaderd. Eenverdere
verlaging van het kleur- enCZV-gehalte kan
slechts worden bereikt door toepassing van
extra behandelingstechnieken, zoalschemischeoxidatie,adsorprierechnieken ofnanohyperfiltratie.
Alsgevolgvannitrificatie inhet filterbed treedt alleen bij snelfdtratie ammoniumverwijdering op.De ammoniumverwijdering in het vlokkingsfilter werdgelimiH2O
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Deresultaten bij het vlokkingsfilter zijn
behaald bij eenfiltratiesnelheid van7tot10
m/h eneen looptijd vanmeerdan 24uur.
Alsvlokmiddcl isaluminium toegepast.Bij
eenverhoogde aluminiumdosering van5tot
15 mgper liter fungeert het filter niet meer
alsvlokkingsfilter maar alsvlokkenfilter;de
gevormde vlokken worden indeeerste
filtcrlaag afgevangen (antraciet 2tot4mm).
Eentehogevlokmiddcldoseringleidt tot
eenonacceptabele daling vande looptijd
(kleiner dan 12 uur).Omeen acceptabele
looptijd tebereiken zal moeten worden
uitgegaan vaneenmaximaledosering van5
tot6mgaluminium per liter.
Eenstabiele bedrijfsvoering vande
microfiltratie isbereikt bijeen nettoflux van
circa80litet pervierkante meter per uur (bij
r5°C).Delooptijd tussen deperiodieke
chemische membraanreiniging varieerde
vandrierot negen dagen enwassterk
afhankelijk vandekwaliteit vanhet rwzieffluent, met name hetgehalteaangesuspendeerdestoffen. Bijultrafiltratie kon
aanvankelijk geenstabiele bedrijfsvoering
worden bereikt. Eenstabiele bedrijfsvoering
isindeeindfase van het onderzoek bereikt
door toepassing vanvoorbehandeling door
inlinecoagulatie(0,5tot 1 milligram aluminium perlitet).Denettoflux wascirca70
literpervierkante meter per uur (bij15°C).
Delooptijd tussen deperiodieke chemische
membraanreinigingen varieerde vanéén tot
tweedagen.Bijdegrootste afnemer zijn
proeven uitgevoerd met het fikraat van het
vlokkingsfilter. Het water isgebruikt voor
het wassenenvervenvan wollen sroffen.
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Bandbreedteintotalekostenvoorindustriewaterproducticperzuiveringstechniek.

teerddoordebeschikbare hoeveelheid zuurstofin het rwzi-cffluent bijeen afvalwatertemperatuur variërend van9tot t5°C.Inde
voorgcschakeldecascadewerd het zuurstofgehalte verhoogd tot 5 a6milligram per
liter waarbij tijdens het ondetzoek 1 tot1,5
milligram ammonium perliterwerd
verwijderd in hetfilter.Bij experimenten
met aanvullende dosering vanzuivere zuurstofwerd eenverdubbeling van de nitrificatiecapaciteit bereikt.
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Het resultaat isvergeleken met proeven
waarbij drinkwater isgebruikt. Het gebruik
van het fikraat alsgrondstofispositief
beoordeeld.

chloordoseting.Detoetepassenchlootdosis
ismede afhankelijk van het nog aanwezige
CZV-enammoniumgehake. Bijeen
verhoogd ammoniumgehake in het rwzieffluent (3tot 6milligram perliter)kaneen
situatie ontstaan waarbij in het geproduceerdefikraat nogammonium aanwezigis.
Indezesituatie zalbreekpuntschlorering
moeten plaatsvinden. Om het chloorverbruik bij transportdesinfectie teminimaliseren,zalindefull scale-toepassingeen
snelfiker worden nageschakeld. Belangrijk
neveneffect vandechloordosering isdat
oxidatie vankleurverbindingen zaloptreden,waardoor het kleurgetal verderzal
dalen.

Kosten

Conclusies
Hetonderzoek opderwzi Kaffeberg
heeft geleid tot eenstetk verbeterd inzicht
indetoepassing vandivetse zuiveringstechnieken voordeopwerkingen rwzi-effluent
totdebasiskwaliteit industriewater.De
kritische kwaliteitsparameters zijn gesuspendeerde stoffen, troebelheid, CZV,kleur
enammonium. Met het oogophet realiserenvan degewenstebasiskwaliteit industricwaterbestaat eenduidelijke voorkeur
voorde toepassing van vlokkenfiltratie. Bij
dezetechniek isnaast verwijdering van
gesuspendeerde stoffen en troebelheidveroorzakendecomponenten ookeen substantiëleteductie vanCZV, ammonium en het
kleurgetal mogelijk. Metmicro-en ultrafiltratie kannietaandegestelde kwaliteitseisenworden voldaan.
Vlokkingsfiltratie isbeoordeeld alsde
meest bedrijfszekere techniek.In tegenstelling tot micro-enultrafiltratie zijn gedurendedeonderzoeksperiode geen storingen
opgetreden, ondanks sterke wisselinginde
kwaliteit van het rwzi-effluent.
Verdergaande ammoniumverwijdering
kanwordengerealiseerd door verbetering
vandebeluchting in het actiefslibsysteem
van derwzi Kaffeberg, waardoor het ammoniumgehakc in het rwzi-effluent wordt
vetlaagd enpieken worden afgevlakt. Deze
verbeteringzaltevensleiden tot verbetering
vandeslibbezinkeigenschappen, waardoor
deslibuitspoeling zalverminderen. Onderzoekhierna wordt thans uitgevoerd door
hetZuiveringschap Limburg.Daarnaast kan
denitrificatie inhet filterbed worden
verhoogd door dedoseringvan zuivere
zuurstof
Om nagroeiin het distributiestelsel te
voorkomen istransportdesinfectie noodzakelijk. Vooralsnogwordt uitgegaan van

Op basisvanderesultaten van het
onderzoek zijn deontwerpgrondslagen voor
defull scale-roepassingen vandeonderzochtezuiveringstechnieken afgeleid en zijn
deinvesreringskostcn en operationele
kostengeraamd vooreen industriewaterleveringmet een nominale en maximale capaciteit vanrespectievelijk 100 en 200kubieke
meter peruur.Deuitgevoerde kostenraming isindicatief Alsgevolgvanontwerpoptimalisaties, maar ookalsgevolgvan
wijziging van financiële uitgangspunten,
kunnen dehiergepresenteerde kosten wijzigen.Dejaarlijkse kosten zijn herleid tot een
kostprijs perkubieke meter industriewater
(inclusiefbuffers, transportdesinfectie,
distributiepompen endistributie).Bijde
kostenraming voorvlokkings-ofvlokkenfiltratie isuitgegaan vannaschakelingvan
conventionele snelfilters met hetoogop
verdergaande verwijdering van ammonium.
Inafbeelding 2 isperzuiveringstechniek de
bandbreedte in kosten per kubieke meter
industriewater weergegeven.
Uitafbeelding 2 blijkt dat vlokkings-en
vlokkenfikratie totdelaagste kostprijs
leiden.Voorher bereiken van degewenste
kwaliteit zalmoeten wotden uitgegaan van
vlokkenfiltratie. Dekostprijs hiervoor ligt
tussen fl. 1,35en fl. 1,75per kubieke meter.
Detoepassing vanmicro-ofultrafiltratie is
financieel niet aantrekkelijk vanwegede
hogekostprijs en debenodigde extra voorzieningen voordeaanvullende CZV-en
kleurverwijdering. f
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