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Hergebruikrwzi-cfflucnt
eenvoudigdoornieuwinzicht
inultrafiltratie
IR. J. ROORDA, TU DEIFT
IR. J. KRAMER, WITTEVEEN+BOS RAADGEVENDE INGENIEURS BV
IR. A. REIGERSMAN, US FILTER BENELUX

Hergebruik van rwzi-ejjluent middels ultrafiltratie maakt liet mogelijk water met een hoge kwaliteit vooreen lage prijs teproduceren. Inzicht in memfaraanvervuiliug [fouling], het knelpunt bij
toepassing, maakt ultrafiltratie een volwassen techniek vooropwerking van afvalwater. Aansturing
kan plaatsvinden doordeeigenschappen van het rwzi-ejluent te wijzigen endoor de reiniging van
de membranen teoptimaliseren. Alsfoulinggekwantificeerd kan worden, isook een flexibele
omgang met voorbehandeling en reiniging mogelijk. Membraaiivcrviuliug kan met behulp van een
purumetci gemeten worden en kan in ecupraktijkinstallatie via ecustandaard protocol gekwantificeerd worden. De installatie kan hierdoor opgrond van viiilaauvoer bestuurd worden. Binnen vijf
jaar zullen installaties opdeze manier ook complex'stedelijk afvalwater kunnen opwerken tot hoge
kwaliteit vooreen lageprijs.
Hergebruik van (stedelijk) afvalwater
wordt gestimuleerd in het overheidsbeleid dat
gericht isop de ontwikkeling van een duurzame watervoorziening en een sluiting van de
stedelijk waterkringloop. Daarnaast kan door
hergebruik van afvalwater de toenemende
vraag naar goedkoop water van een hoge, maar
andere kwaliteit dan drinkwater, worden
voldaan. Op dit moment wordt stedelijk afvalwater nog niet opgrote schaal voor hergebruik
aangewend. Het opgewerkte effluent kan
aangewend worden voor bijvoorbeeld grondwatersuppletie (infiltratiewater), proceswater
(ketelvoedingswater), huishoudwater en
wellicht als drinkwater.

vergelijking met bijvoorbeeld oppervlaktewater totaal anders. In tabel 1 isde gemiddelde
waterkwaliteit van het rwzi-effluent, de Maas
en deRijn weergegeven. Devuillast van rwzieffluent in termen van CZV,nutriënten en
bacteriën van rwzi-effluent is vele malen
groter dan de vuillast van het oppervlaktewater. Hierdoor is het niet mogelijk om de
ervaring die isopgedaan met technieken om
oppervlaktewater te zuiveren rechtstreeks te
vertalen naar de toepassing ten behoeve van de
opwerking van rwzi-effluent.

Opwerking van rwzi-effluent
Opwetking van rwzi-effluent voor herge-

bruik zal in eerste instantie gericht zijn op de
verwijdering van deeltjes, bactetiën en opgeloste stoffen. Hietvoor iseen veelvoud van,
met name fysisch-chemische, technieken
beschikbaar (Van der Graaf, 1599).In het
onderzoek aan deTU Delft naar hergebruik
van effluent isgekozen voor ultrafiltratie
boven mictofiltratie. Ultrafiltratie levert een
betete waterkwaliteit en uit verkennend
onderzoek bleek dat de ptocesomstandigheden
voor de opwerking van rwzi-effluent vergelijkbaar zijn (Van der Graafet al, 1998).
Detoepassing van ultrafiltratie voor de
opwerking van rwzi-effluent maakt het mogelijk om met een compacte en relatief eenvoudige techniek eenzeet hoge kwaliteit water te
produceren. In veelgevallen zal de kwaliteit
voldoende zijn voor hergebruik doeleinden, of
fungeren alseen uitstekende voorzuivering
voor verdere zuivering met bijvoorbeeld
omgekeerde osmose.Variaties in kwaliteit en
kwantiteit zijn geen belemmering voor de
toepassing van ultrafiltratie. Zo is het mogelijk om gedurende een kortete periode een
groter debiet te behandelen. Een voorzuivering met diep-bed filtratie ofin-line coagulatie maakt het mogelijk om nog flexibeler in te
kunnen spelen op variaties.

Kwantificeren van membraanvervuiling
Membraanvervuiling blijft het belangrijkste knelpunt in de toepassing van ultrafiltratie.Dedefinitie van fouling luidt verkort: 'het
proces dat resulteert in een afname van de
prestatie van een membraan' (Koros etal.,
1996).Fouling wordt gesignaleerd als een
verlaging van het debiet per vierkante meter
mcmbraanoppervlak (flux).Dit wordt veroorzaakt door adsorptie, verstopping, depositie en
op de lange termijn biofilmvorming.
Een indirecte methode om fouling te
beschrijven isgebaseerd op de membraanfiltratie-index (MFIen MFI-UF),die ontwikkeld is om vervuiling van hyperfiltratiemembranen en verstopping van infiltratieputten te
beschrijven (Boerlageetal., t998). Hierbij
wordt bij constante transmembraandruk over
een membraan een verband afgeleid tussen de

Stedelijk afvalwater wordt schoner
De kwaliteit van het gezuiverd stedelijk
afvalwater is in de laatste decennia sterk
verbeterd en zal in de nabije toekomst alleen
nog maar beter worden. Devuillast in het
effluent van rwzi's ten opzichte van 20jaar
geleden meer dan gehalveerd. Het rwzi-effluent wordt, ondet invloed van lokale
omstandigheden, gekenmerkt doof variaties in
kwaliteit en kwantiteit. Deze variaties kunnen
een knelpunt vormen om effluent op te
werken tot hergebruik-kwahteit.
Desamenstelling van rwzi-effluent is in
H20

Tabel1:

Gemiddeldekwaliteitvanrwzi-eßluent,deMaasendeRijn(Roorda,2000).

Soort
CZV
N-totaal
P-totaal
Drogestof
Bacteriën

mg0 2 /l
mgN/l
mgP/l
mgDS/1
concentratie

'' data 1995

'data 1996

Rwzi-effluent*

Maas**

Rijn**

60

15
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0,5
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filtratietijd gedeeld door het volume en het
volume.Derichtingscoè'fficiënt in het lineaire
gedeelte van deze curve wordt gebruikt als
vervuilingsindex. In het onderzoek aanTU
Delft isop basis hiervan een fouling-index
voor het voorspellen van vervuilingvan ultrafiltratiemembranen ontwikkeld: deMFI-UF,,.
De formule is hieronder weergegeven (Roorda
en VanderGraaf,2000).
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Waarin: MFI-UF„= fouling index bij
A=1 m 2 en TMD =1,0 bar (s/l2)
Am = membraanoppervlak (m2)
Fj20 T]T=dynamische viscositeit van voedingswater bij 20°CenT°C(N.s/m2)
DeMFI-UF„wordt gemeten in een laboratorium-schaalopstelling, waarbij een ultrafiltratiemembraan wordt gebruikt dat qua
samenstellinggelijk gekozen isaan het
membraan in de praktijkinstallatie. Zeer
schoon water zoals ultrafikrariepermeaat
heeft een lage vervuilingseigenschap en zal op
grond daarvan een lage MFI-UFn-waarde
hebben. In afbeelding 1 iseen voorbeeld gegeven van een meetcurve van permeaat en diepbed fikraat. Opgrond van de richringscoëfficiè'nt kan de MFI-UFn bepaald worden.
In tabel 2zijn de resultaten weergegeven
van de meting van de MFI-UFn op twee locaties, waarbij op beide locaties een ander type
membraan gebruikt is.DeMFI-UFn van
fikraat islager dan die van onbehandeld rwzieffluent. Blijkbaar kan foulingreductie plaatsvinden door voorbehandeling van rwzi-effluent met diep-bed filtratie (Roordaen Van der
Graaf,2000).

Standaardisatie van de foulingmetingen
Debepaling van vervuiling van een ultrafiltratiemembraan vindt veelalop niet gestandaardiseerde wijze plaats.Door standaardisatie
kunnen verschillende voorbehandelings- en
reinigingsmethoden onderling vergeleken
worden. Dit kan op een eenvoudige manier
plaatsvinden in een praktijkinstallatie. Hiertoe
zijn de filtreerbaarheid van het voedingswater
(F) en de reversibiliteit van de vervuiling als

Tabel2.

MFI-UF,,(s/l2)gemetenoprwziEdeenrwzi
Kaffeberg.

Voeding

Rwzi Ede

Effluent
Fikraat

0,08± 0,03
0,06±0,02

Rwzi Kaffeberg
0,15 ± 0,03
0,14± 0,04

functie van de reinigingsmethode (Rx)
gedefinieerd (Roorda
en van der Graaf
1999).De membraanweerstand wordt berekend met behulp van
de wet van Darcyop
grond van een 'schoon
water flux'-bepaling.
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Eenhoge filtreerbaarheid impliceert
een lagevervuilingsnelheid. Een hoge
reversibiliteit impliceerteengroot effect
van de toegepaste
reinigingsmerhode en
daarom een klein
percentage vervuiling
dat achterblijft op het
membraanoppervlak.
Onderzoek waarin de
filtreerbaarheid en
reversibiliteit bepaald
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Schematischeweergavevan/actoren in hetultrafiltratieprocesdiefouling
beïnvloeden: 1.voorbehandeling ejjluent; 2. procesconjiguratte;
3. membraanoppendak;4.reinigingsmethoden.

werden van rwzi-effluent zonder en navoorbehandeling doordiep-bcd filtratie en in-line
coagulatie, toonde aan dat de filtreerbaarheid
nauwelijks veranderde door de voorbehandeling van het rwzi-effluent. Dereversibiliteit van
devervuilingdaarentegen nam toedoor voorbehandeling (RoordaenVander Graaf,1999).

Reduceren van membraanvervuiling
Verschillende factoren in het ultrafiltratieproceszijn van invloed op het ontstaan van
fouling, zoals in afbeelding 2 schematisch is
weergegeven. Debelangrijkste factoren
hebben te maken met het voedingswater, de
procesconfiguratie, het membraan en de reinigingsmethoden. In elkesituatie moet een optimale combinatie tussen dezefactoren gezocht
worden.
VoorbeliaiideliiHj rwzi-effluent
Debeste manier om fouling tegen te gaan
isdoor tevoorkomen dat het membraan
vervuild raakt. Dekarakteristieken van het
rwzi-effluent kunnen op twee manieren
veranderd worden. Deeerste manier isdoor
het verwijderen van deeltjes. Beschikbare technieken hiervoor zijn diep-bed filtratie en chlorering. De tweede manier ishet toevoegen van
deeltjes, zoals dosering van een vlokmiddel
(Fe3+ofAl!+)ofpoederkool.
Optimalisatie procescoii/iguratie
Hierbij moet gedacht worden aan de deadend ofcross-flow configuratie. Daarnaast is
van belang filtratie bij constante druk of
constante flux en de temperatuur van het
voedingswater.

Membraanconfiguratie
Het membraan moet een zo laag mogelijk
vervuilingsgedrag hebben. Hiertoe kan de
chemische samenstelling van het membraanoppervlak aangepast worden, de hoeveelheid
poriën per membraanoppervlak (porositeit) en
de diameter van de rierjes. Op basis van ervaring van de membraanleverancier, eventueel
aangevuld met een methode om vervuilingsgedrag van verschillende membranen te vergelijken, kan een keusgemaakt worden.
RemkjiiHjsmethoden
Indien her membraan vervuild is,zal een
reinigingsmethode toegepast moeten worden.
Verschillende combinaties van methoden als
back flush, forward flush, air flush en een
chemische reiniging zullen geoptimaliseerd
moeren worden. In de toekomst zal gereinigd
worden op basis van dedrukopbouw over het
membraan. Daarnaast wordt het door on-line
meting van paramerers alsMFI-UF,, mogelijk
om opgrond van een verandering in de
vervuilingskarakteristiek van voedingswater
het reinigingsregime aan re passen.

Toekomst
Het ultrafiltratieproces zal verbereren als
fouling continu gemeten wordt, waardoor
aansturing mogelijk is.De voorbehandeling
en reinigingmoeten afhankelijk van devuillast zijn, waardoor hier op een flexibele manier
op ingegrepen kan worden.Dit betekent in
praktijk dat bijvoorbeeld in-line coagulatie op
grond van fouling eigenschappen gevarieerd
wordt in tijdsduur en concentratie vlokmiddel.Ookvoorzuivering door diep-bed filtratie
H20
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kanhiervooraangewend worden.Indetweede p i
plaatszalook dereinigingsmethodeaangepast moeten worden opgrond vanontstane
membraanvervuiling.Sturingmoet plaastvindenopdrukopbouw enabsolutedruk.De
chemischereinigingkandanookin intensiteit
aangepastwordenaandevraag.Indelaatste
plaatszaldepraktijkervaring opgeslagen
moetenworden meendatabase,zodat hiermeemodelleringdoorneuralenetwerken
effectief kanworden(Delgrangeccal.
Prijsper kubieke
Dezeverbeteringen zullen binneneen
termijn vanvijfjaar vooreengrootgedeelte
doorgevoerdkunnenzijn.Ultrafiltratie is
daarmeeookvoordezuiveringvancomplex
(afval)water volwassengeworden. De directe
gevolgenzijn datdeflux hogerwordt(hoger
dan 100 l/mz.h),delevensduur vande
membranen toeneemt (meerdanachtjaar)en
despoclvcrliezenlagerzijn(onderdevijf
procent).Deprijs perkubiekemeterwaterzal
hierdoor benedende50 centkunnen dalen.
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Vernieuwende fysischchemischevoorzuivering?
IR. A. VAN NlEUWENHUIJZEN, TU DELFT
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Vanaj i£9<5wordtdoorWarjcniiigcn Universiteit enTUDelft onderzoek verricht naar de toepassing
vanfysisch/chemische voorzuivcriiystechniekcn bijdebehandeling vanstedelijk afvalwater. Het
onderzoekwordt^cjïnancierd doorSTOUMenrichtzichopdeontwikkeling vanvollcdicjczuiveringssystemen waarin voorzuiveriiy debasisvormt.
Fysisch/chemische voorzuivering heeft tot
doeldeeltjes vergaand teverwijderen inde
eerstestapvandezuivering(afbeelding 1).Een
grootdeelvandeorganische vervuiling - 60 tot
85 procent-instedelijk afvalwater isaanwezig
inniet-opgelostevorm.Bijafscheiding hiervanineeneerstestap,kaneenvolgendezuiveringsstap kleinerenenergiezuiniger worden

systemenencompacter ontworpen kunnen
worden (30 tot 200 procent).Systemendieeen
fysisch/chemische voorzuiveringcombineren
meteenbiologischenazuiveringkunnen
bovendienfinancieelconcurreren met
bestaandesystemen.Concluderend kangezegd
wordendatfysisch/chemische voorzuivering
interessanteperspectieven biedtvoorde
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A/l). 1.

Verwijdering van deeltjes inde eerstestap van dezuivering (0degaarde 1999)-

Roorda J. [2000). De eenvoud van hergebruik; nieuwe inzichten
in ultrafiltratie maken rwzi-effiiiem een alternatieve
waterbron. Voordrachtenbundei 19eVakantiecursus in
Riolering enAfvalwaterbehandeling, TU Delft.
RoordaJ. enJ. van der Graaf(2000]. New parameter/or monitoring fouling in ultrafiltration o/wwtp-effluent. Procee-

uitgevoerd.Bovendienkanhetprimaireslib
datgeproduceerd wordt,aangewend worden
alsgrondstofvoorbiogaswinningen/ofterugwinningvanwaardevollematerialen.
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Indeeerstefasevanhet onderzoeksproject
iseengrootaantalzuiveringsscenario'sgebaseerdopeenfysisch/chemische voorzuivering
opgesteldeniseenmilieu-en kostenevaluatie
vandedezescenario'sgemaakt (STOWA 199829; H20,1999).Uitdeevaluatiebleekdatsystemendiegebaseerd zijn op fysisch/chemische
voorzuiveringtot 80 procentminder energie
kunnen verbruiken danbestaande actief-slib-

ontwikkelingvaneen milieuvriendelijker
zuiveringssysteem.
Hetafgelopenjaar isinvervolgop de
eerstefasevervolgonderzoekgestart.Ditartikelgeeft eenoverzicht vaneendeelvandit
onderzoek,tewetenderesultaten vanexperimenteelonderzoekaanverschillendevoorzuiveringstechnieken: flotatie, directefiltratieen
directe membraanfiltratie.

Flotatie
Voorhetexperimenteel onderzoeknaar
flotatie vanstedelijk afvalwater werdgebruik
gemaakt vaneenflotatiesysteemoppilot-

