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demanier waaropdeinstallatie bedreven
wordt:hoelangwordtgeproduceerd voordateenreinigingplaatsvindt enwelke
reinigingmoetdatzijn.Wordtdedeadendofdecrossflowconfiguratie toegepast?
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Debehandeling vanhuishoudelijk afvalwatervindtinNederland plantsopderioolwaterzuiveringsinrichtingcn,waarhetwaterdoorgaansna een mechanische voorzuivering biologisch behandeldwordt.Indezebiologischestap wordt organisch materiaalgeoxideerd,waarna na eventuele
verderebehandelinghetwatergeloosd wordt.Totvoorkortwerd membraantechnologie indeafvalwaterzuiveringvoornamelijk mogehjkgeacht alsopwerkingsstapvaneffluent van eenrwzi.In een
verkennend onderzoek van desectieCczondheidstechniekvan dc'TU Delft isgekeken naarde
mogelijkheden van membraantechnologieoponbehandeld rwzi-tnfluent. Hetfiltrant iseendeeltjesvrijwaterdatalleenopgelostestoffen bevat.
Inhetkortkan membraantechnologie
omschreven wordenalseenzuiveringstechniekdie(vloeistofjstromen opgrond vandeeltjesgrootte vanelkaarscheidt,door middelvan
eensemi-permeabelfilter, het membraan.
Dooreendrukverschiloverhet membraan
(deTransMembraanDruk, TMD)wordendeeltjes diekleinerzijn dandeporiegroottevan
hetmembraan erdoorheen geperst, terwijl
groteredeeltjes ophet membraan achterblijven.Bijeenvoedingsstroom metveelverontreinigingen wordt veelalde crossflow-configuratietoegepast.Hierbij wordtdevoedingmet
hogesnelheid langshetmembraangeleiden
hierdoor wordeneventueleafzettingen ophet
membraanverwijderd enmeegevoerd(zie
afbeelding ib).Opdezemanier kunnen
verstoppingsgevoelige(afval)waterstromen
tochmetmembranen gezuiverd worden.

Uiteindelijk blijft naeenzuiveringsstap
metmembraneneentweetalstromenover.Ten
eerstehetgereinigdewaterdathetmembraan
gepasseerdis(hetpermeaat)ententweedehet
ingediktewatermeteenhogereconcentratie
aanverontreinigingen(hetconcentraat].De
hoeveelheidpermeaatdiegeproduceerdwordt,
uitgedrukt inlitersperseconde,wordtvaak
teruggerekend naareenstandaardeenheid,de
permeaatflux,inliterspervierkantemeterper
uur.Degroottevandezepermeaatflux isafhankelijkvanondermeerdevolgende factoren:
TMD: bijeengroteredrukwordt meer
waterdoorhetmembraan geperst;
hetmembraan:vanwelkmateriaal ishet
gemaakt,hoegrootzijn deporiën,hoeveel
poriënzijn erpervierkante meter;
detoestand vanhetwater:viscositeit,
aantalenhoeveelheid verontreinigingen;
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a. dead-end filtratie
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b. crossflow filtratie

Omerachter tekomenhoedeze factoren
zichtotelkaarverhouden,zijn indeloopvan
deproefnemingen deproductie-en reinigingstijden, deTMDendecrossflowsnelheid gevarieerd.Hiervoorisgebruikgemaaktvaneen
proefinstallatie dieopgesteld wasindeproefhalvandeafdelingMilieutechnologievan
Wageningen Universiteit.
Dezeinstallatie,de'quickscan membrane
testunit',bevattweemembraanmodules.Elke
modulebevat twaalfmembranen(polyvinylidenefluoride opeenpolyester dragermateriaal)meteendiameter van5,2mmeneen
lengtevanéénmeter.Detweemodulessamen
hebbeneeneffectief membraanoppervlak van
0,34vierkantemeter.Degemiddeldeporiegroottevanhetmembraan bedraagt30nm
(ultrafiltratie).
Erwordtgefilterd volgens het inside-out
principe:hierbij wordtlangsde binnenkant
vandemembranen vuilwateraangevoerden
aandebuitenkant komt hetpermeaat eruit.
Alsvoedingvoordezeinstallatiewordt
gebruikgemaakt vanhetinfluent vanderwzi
Bennekom.Directbijhetinnamepunt van
dezezuiveringwordtafvalwater afgetapt voor
onderzoeksdoeleinden.
Bijdeexperimenten wordthetwatermet
hogesnelheid(meerdan tweemeterper
seconde)langshetmembraangeleid terwijl
tegelijkertijd tengevolgevaneenoverdruk
waterdoorhetmembraangeperst wordt.De
drukken zijn relatieflaag,rond0,5 bar.Juist
doordatdedtuk zolaagis,kanwordenvoorkomendateventueleverontreinigingen tegen
hetmembraangeperstworden.Hierdoor
blijven hetmembraan endevuillaagdoorlatend enishetafgezette vuileenvoudigte
verwijderen met terugspoelen ofdecrossflow.
Omdat rioolwater eenbreedscalaaan
verontreinigingen bevat,wasdeverwachting
datdemembranen inhoogtempozouden
vervuilen.Daaromwordtnaastdereiniging
doordecrossflowsnelheid eentweede,discontinue reinigingsmethode gebruikt, namelijk
terugspoelen. Hierbij wordtgezuiverdwater
inomgekeerderichtingdoorhet membraan
geleid,waardoordeeltjes inenophet
membraanweggespoeld worden.
Dezeterugspoelprocedure werdmet intervallenvantienminuten toegepastendetijdsduur ervanwerdgevarieerd tussen 15secondenentweeminuten. Hetbleekdatbijeen
terugspoeltijd vanéénminuut dereiniging
hetmeesteffectief verliep.Bijverdereproeven
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isgewerkt met een afwisseling van tien minuten productie en één minuut terugspoelen. In
de tien minuten productie werd bij een
constante TMD gemeten hoe het productieniveau verliep.
Hierbij werd vastgesteld dat in de eerst
drie tot vier minuten de flux sterk terugliep,
maar daarna vrij constant bleef Daarom is
ookgeprobeerd om gedurende langere rijd te
produceren, zonder terug te spoelen om te
zien ofhet productieniveau naar een
constante waarde verloopt.
Het productieniveau liep inderdaad terug,
oftewel het membraan vervuilde. Na verloop
van tijd werd de vervuilingssnelheid steeds
kleiner en leek een bepaald evenwichtstoestand te benaderen. Waarschijnlijk werd een
evenwicht bereikt tussen de toelevering van
vervuiling alsgevolg van de productiestroom,
en anderzijds de verwijdering van vervuiling
door het wegspoelen ervan met de crossflow
stroom. In eerder onderzoek isdeze observatie
ook gedaan en wordt sindsdien aangeduid
met de term 'secondary critical flux', dat is de
flux waarbij geen fluxbeïnvloedende vervuiling optteedt.
In de literatuur wordt gewerkt met de
'critical flux', dat isdie waarde van de flux
waarbij nog net geen vervuiling (flux-afname)
optreedt, en die net zogroot isalsde zgn.
schoonwaterfiux bij dezelfde omstandigheden. Alsde flux groter wordt, neemt de
hoeveelheid verontteiniging die per eenheid
van tijd naar het membraan getransporteerd
wordt, toe,en zorgt dan voor vervuiling. De
'secondary critical flux' wordt gebruikt om
een in de tijd stabiele waarde van de flux aan
tegeven, die echter lager isdan de schoonwaterfiux bij deze omstandigheden. Erzet zich
dus een zekere hoeveelheid vervuiling afop
het membraan, en deze blijft constant2)^)^).
Een verklaring hiervoor wordt gevonden
in de theorie over de koekfiltratie. Hierbij
wordt aangenomen dat op het membraan een
laag ontstaat van deeltjes, met een karakteristieke afmeting groter dan de poriegrootte.
Door deze laag wordt de totale filterweerstand
groter, wat blijkt uit een verminderde productie.Na verloop van tijd echter wordt deze
koeklaag niet dikker en fungeert dan als een
extra filterlaag op het membraan. Door
middel van een reguliere rerugspoelprocedure
wordt deze laagverwijderd om bij een
volgende productieperiode weer opgebouwd
te worden.
Verder iseen interessant verschijnsel
waargenomen met betrekking tot de transmembraandruk. Het bleek dat bij een verhogen van deTMD een vervuiling ontstond die
moeilijker te verwijderen was.Met andere
woorden, door een hogere druk werd de

vervuiling dieper in de poriën, ofsteviger op
het membraan geperst, waardoor de doorlatendheid ervan kleiner werd.
Decrossflowsnelheid veroorzaakt een
schuifkracht langs het membraan, waardoor
verontreinigingen weggespoeld worden. De
grootte van decrossflowsnelheid werd aanvankelijk gekozen op basis van het aldan niet
optreden van turbulente stroming. De
gedachte was dat turbulente stroming
voldoende isom afschurende werking te
garanderen. In de loop van de experimenten
bleek dat de werking van de crossflowstroom
niet in de eerste plaats afhankelijk isvan de
stromingscondities, maar wel van de schuifspanning diedestroming veroorzaakt.
Het lijkt erop dat bij iedere productiesnelheid een optimale crossflowsnelheid
bestaat waarbij de vervuilingssnelheid minimaal is.Anders gezegd, de critical flux is
afhankelijk van de toegepaste crossflowsnelheid. In dit geval bedroeg de schuifkracht
22Pabij een crossflowsnelheid van 2,4 meter
per seconde.Bij andere soortgelijke experimenten isvoor de crossflowsnelheid een optimale waatdegevonden, waarbij de weerstand
van de vuillaagop het membraan verwaarloosbaar blijft. Deze waarde komt overeen met een
schuifspanning tussen 20en 30Pa''.
Omdat het membraan gedurende de experimenten vervuilde, werd iedere tien minuten
teruggespoeld. Er ontstond echter ook vervuilingdie niet met deze terugspoelprocedure te
verwijderen was.Daarom werden de membranen na een experiment chemisch gereinigd,
met chloorbleekloog. Omdat de membranen
gevoelig zijn voor chemisch reinigen kon niet
met hoge concentraties gewerkt worden, en

werd gedurende langere tijd (tien tot twaalf
uur]een oplossing met een lage concentratie
chloor gebruikt. Toch bleek dat het membraan
ondanks chemisch reinigen niet helemaal
schoon werd. Debelangrijkste oorzaak hiervoor wordt gezocht in adsorprie, hierbij hechten geladen deeltjes zich aan het eveneens
geladen membraanoppervlak. Dit isook waargenomen bij de filtratie van leidingwater,
waar in de loop van een experiment een weerstandsverhoging van het membraan optrad.
Voordeverwijdering van deze vervuiling zijn
sterke oxidanten nodig.

Zuiveringsresultaten
Een maat voor het gehalte aan oxideerbare
stoffen ishet chemische zuurstofverbruik
(CZVj.Door het membraan wordr ongeveer
65procent van het CZVtegengehouden. Als
hierbij bedacht wordt dat de poriegrootte
30nm bedraagt, dan kan gesteld worden dat
hetgezuiverde water alleen nog opgeloste
verontreinigingen bevat. Deze gedachtegang
wordt nog bevestigd door de troebelheidsmetingen. De troebelheid van de voedingsstroom (circa t30NTU) werd verwijderd tot
minder dan 0,5NTU. Dat betekent helder
water met alleen wat kleur.
Om de kwaliteit van het permeaat te
kunnen kwantificeren, zijn ook destikstof- en
fosfaatgehaltes bepaald. Ook hier geldt uiteraard dat het petmeaat enkel het opgeloste deel
van deze stoffen bevatte.Voorfosfaat wetd een
verwijderingspercentage van 36procent
gehaald en voor stikstof was dat 17procent.
Omdat de potiegrootte van het membraan
30nm bedraagt, zullen in het permeaat geen
bacteriën, virussen ofandere (pathogène)
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micro-organismen voorkomen.Hetwaterkan
alshygiënisch betrouwbaar worden
beschouwd.

makenkanhetconcentraat ineenaantalstappendusdanigingedikt wordendathetalsslib
verderverwerkt kanworden.

Vervolgbehandeling
Bijeenmembraanproces met crossflowconfiguratie blijft eentweetalreststromcn
over,hetpermeaatenhetconcentraat.Voor
beidestromen moeteen vervolgtraject
ontworpen worden,waarvoor verschillende
alternatieven beschikbaar zijn.

Eenvoorzuiveringvan huishoudelijk
afvalwater metbehulpvanUF-membranenis
eenalternatiefvoordebestaande voorbezinking.Belangrijkste voordeelvoordeverdere
behandeling isdegoedekwaliteit vanhet
permeaat.Hetwaterisvrij vandeeltjes enis
ookbacterie-envirusvrij,waardoor eenuniek
toepassingsgebied ontstaatvergeleken met
conventionelerwzi's.Omdat depermeaatstroomrelatiefweinigverontreinigingen
bevatendezeallemaalopgelostzijn,zullen
volgendezuiveringsstappenminderzwaar
belastwordenwaardoordeze efficiënter
kunnen wordenuitgevoerd.Demembraantechniekheeft verderalsvoordeeldathet
scheidingsprocesgrotendeels onafhankelijk
vandeinfluentkwaliteit functioneert, waardoorheteenbetrouwbaar procesis.Verderkan
eenmembraaninstallatie,wanneernodig,
eenvoudigencompact uitgebreid worden.
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Omdemembraantechnologie concurrerend temaken tenopzichtevanbestaande
technieken zalnogeenaantal hindernissen
genomen moetenworden.Eéndaarvan ishet
beperkenvanhetenergieverbruik, hetgeen
vooralbijdecrossflowconfiguratie aanzienlijk
is.Eenveelbelovendetechniek isdecontinue
Airflushï., waarbij demembraanmodules
verticaal opgesteld worden.
Nadezeverkennende proefnemingen
staat inelkgevalvastdateen voorzuivering
vanstedelijk afvalwater met UF-membranen
eeninteressanteenmogelijk bruikbare techniekis,dieverdereaandacht verdient. *
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