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VfcSB^
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?
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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-
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schaal.Voorafgaand aan de flotatie wordt een
kationisch polymeer (8x 10sg/mol en 24%
ladingsdichtheid) gedoseerd in een statische
menger. Luchtverzadigd water wordt
toegevoerd aan het begin hiervan en in het
eerste deel van de flotatiereactor. Na het
invoergedeelte stroomt het water door een
lamellenplatenpakket voor een versnelde belwaterscheiding. Ruw huishoudelijk afvalwater
van de rwzi Bennekom werd gebruikt als
influent. Degemiddelde samenstelling van
het gebruikte afvalwater wordt als volgt gekarakteriseerd:Zwevende stof 125 mg/l, CZV525
mg 0 2 /l, BZV230mg OJ\, PIor 10mg P/l en
Nk,.75 mg N/l.
Tijdens de experimentele periode werd de
influenttoevoer ingesteld op 300l/h, wat overeenkomt met een oppervlaktebelasting van
1,2 m/h gebaseerd op lameloppervlak. In een
praktijk-lamelleninstallatie komt dit overeen
met een oppervlaktebelasting gebaseerd op
bovenoppervlak van 10m/h. De statische
menger bestond uit twee mengfasen: in de
eerste werd een intensieve coagulatiemcnging
toegepast, in het tweede deel werd langzame
menging gericht op uitvlokking toegepast.
Eenvijfde van het effluent werd gerecirculeerd
door het drukvat en verzadigd bij een druk
van vijf bar.

bar), water (circa 100ms/m2.h) en een combinatie van lucht-water. Het geconcentreerde
terugspoelwater werd teruggevoerd naar de
influentkelder.

72mg N/l.Degemiddelde tempetatuur van
het influent bedroeg ± 2i°C(alleTMD- and
fluxdata zijn gecorrigeerd naar een standaardtemperatuur van 15°C).

Directe membraanfiltratie
Voor het onderzoek naar directe
membraanfiltratie werd gebruik gemaakt van
een 'quick scan membrane test unit (QMT)'
met een totaal membraanoppervlak van 0,34
m2. Degeteste membranen worden gespecificeerd als type Stork FX4385:een rond hol ultrafiltratiemembraan van hydrofiel polyvinylidencfluoride met een hydtaulischediameter van
5,2 mm en een gemiddelde poriëndiameter
van 30nm. Volgens de specificaties heeft dit
type membraan een initiële flux (gedestilleerd
water en 25°C)bij e'énbar van meer dan 1.000

Resultaten
Flotntic
In het DAF-systeem werd bij polymeerdoseringen van4mg/l gemiddeld 91 procent
zwevende stof(effluent ~ 10mg d.s./l)en75
procent troebelheid verwijderd. DeCZV-en
BZV-verwijdering bedroegen bij die dosering
respectievelijk 60en 45procent. Fosfaat werd
voor 25 en stikstofvoor 10procent verwijderd.
Deverwijderingsprestaties van hetDAFsysteem waren afhankelijk van de toegepaste
polymeerdosering. In afbeelding 2zijn de
CZV-verwijderingen als functie van de polymeerdosering per gram influent-CZV gegeven.
Afbeelding 2atoont dat de totaal-CZV-verwijdering toeneemt met oplopendedoseting en
60procent bedraagt bij een dosering van 8mg
polymeer/g CZV(circa4mg/l).In afbeelding
2bzijn de verwijdering van CZVjcc|tjcs (groter
dan 0,45(jm) en CZVopgeiost (kleiner dan 0,45
um) uitgezet. Uit deze afbeelding wordt
duidelijk dat het systeem voornamelijk deeltjes vetwijdert, en dat de CZVopgc[ost-verwijde-

l/m2.h.
Tijdens deexperimenten werd de QMT
bedreven als crossflowfiltratie, met een crossflowsnelheid van circa 1,6m/s. Ruw huishoudelijk afvalwater van de rwzi Bennekom werd
gebruikt als feed voor detestunit. De gemiddelde samenstelling van het gebruikt afvalwatet was:zwevende stof 130mg/l, CZV680
mg 0 2 /l, BZV 210mg Ojl, P», 11 mg P/l enNi,

100

Grove-mediafiltratie
Voorhet experimenteel onderzoek naar
directe grove-mediafiltratie van afvalwater
werd gebruik gemaakt van een pilot-plantinstallatie, bestaande uit een 3,5m hoge perspex
filterkolom met een effectief filreroppervlak
van 0,152m 2 .Deopstelling wasgesitueerd op
de rwzi Leiden-Noord (van het Hoogheemraadschap van Rijnland). Als filterinfluent
werd ruw afvalwater na het grofvuilroostcr
(spleetwijdte vier tot zes mm) gebruikt
(gemiddelde samenstelling: zwevende stof110
mg/l, CZV380 mg 0 2 /l, BZV 140 mg 0,/l, P™
5.5mg P/len N tot . 40mgN/l).
De filteropstelling kon zowel opwaarts als
neerwaarts bedreven worden. Bij neerwaartse
filtratie werd de filtratiesnelheid met een digitale debietmeter en een stijgende waterspiegel
zoveel mogelijk constant gehouden. De
nozzels (gaten vijf mm) in de filterbodem
werden tegen verstopping beschermd door een
tien cm hoge steunlaag van grind. Inde filterkolom zijn verschillende filterbedconfiguraties getest, waardonder dedrie configuraties
zoals weergegeven in tabel 1 met verschillende
doseringen van coagulant (FeCl,)of kationisch
polymeer (linair Polyacrylamide, 8x io<>g/mol
en 24% ladingsdichtheid).
Na beëindiging van het filtratieproces,
bepaald door verstopping (ofdoorslag), wetd
het filterbed door terugspoelen met lucht (3 -5
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Tabel1:

Filterbedconj%urattevoorneerwaarts«filtratie(SAND=3-6mmzand,ANTHRA=5-10 mmhydro-antraciet,VOLC=8-15mmvolcano-,geexpandeerdeklei).

Naam

Filterbedconfiguratie

ANTHRA
ANTHRA+VOLC
ANTHRA+VOLC+Fe
SAND+VOLC
SAND+VOLC+Fe
SAND+VOLC+PE

Enkellaags:80cm hydro-anthraciet
Bovenlaag:25cm volcano +onderlaag:55cm anthraciet
Bovenlaag:25cm volcano +onderlaag:55cm anthraciet
Bovenlaag:25cm volcano +onderlaag:45cm zand
Bovenlaag:25cm volcano +onderlaag:45cm zand
Bovenlaag:25cm volcano +onderlaag:45cm zand

Tabel2:

Dosering
Geen
Geen
10mgFes+/1
geen
10mgFe3+/1
1-2 mg PE/1

Dnyestqfconcentrarievanhetjlotarieslib bijverschillenderuimertijden.

Ruimertijd

Drogestofconcentratie flotatieslib

o uur
3 - 4 uur

3-5%
8-11%

' ouur ruimertijd = continue ruiming

H20
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ring gering en onafhankelijk van de polymeerdosering is.
Bij toepassing van notatie wordt een relatiefgeconcentreerd slib geproduceerd. Dit is
interessant met het oogop de verdere slibverwerking, omdat hiermee kosten bespaard
kunnen worden bij deontwatering. In tabel2
wordt dedrogestofconcentratie van het flotatieslib bij verschillende ruimertijden gegeven.

Grove-mediafiltratie
Alsmeest optimale fïlterbedconfiguratie
uit tabel 1 kwam het zand-volcano filter met
ofzonder Feï+-dosermg naar voren. In dit filter
werd gemiddeld 60procent zwevende stof 20
procent CZV(57procent verwijdering van

gesuspendeerd CZVen 10procent verwijdering
van colloidaal CZV)en 10procent fosfaat
verwijderd zonder coagulantdosering. Na
dosering van 10mg Fe3+/1 werd circa 66procent aan zwevende stofen meer dan 40 procent
CZV(meer dan 75procent verwijdering van
gesuspendeerd CZVen 67procent verwijdering
van colloidaal CZV)alsmede 53procent fosfaat
verwijderd (zie tabel3).
Zoals gepresenteerd wordt in afbeelding 3,
zijn degemiddeld behaalde looptijden relatief
kort met maxima van plusminus vijf uur in
het zand-vokano filter bij een filtratiesnclheid
van 4m3/mz.h. Bij hogere snelheden (7and
10m3/m2.h)daalt degemiddelde looptijd naar
respectievelijk 2,5en 2uur.Alle looptijden
werden beëindigd door het optreden van
verstopping. Slechts 20tot 30centimeter van
de toplaag werd efficiënt gebruikt voor deeltjesverwijdering; de onderlaag werd inefficiënt
bevonden. Door de dosering van ijzerzout nam
dedieptewerking van het filter toe en werd
nagenoeg het hele filterbed gebruikt voor de
verwijdering van deeltjes en vlokken.

derd.Alleen opgeloste verontreinigingen
resteerden in het permeaat (zietabel 4).•"

Met een transmembraandruk (TMD)
tussen 0,2en 04 bar en een productietijd
van tien minuten met één minuut backflush werd, gedurende de testperiode van
drie maanden, eengemiddelde genormaliseerde flux berekend van 300l/m 2 .h bar.
Dezegenormaliseerde flux daalde van circa
550l/m 2 .h bar aan het begin van de experimenten naar ongeveer 180l/m 2 .h bar drie
maanden later.
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Gedetailleerdeanalysevaninfluent(IN)enfïltraat(UIT)van betzand-vokanofûter.
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Parameter

IN

UIT

R

IN

UIT

R

Rulkens W.,J. van der Graaf, A. Mcls enA.van Nieuwenhuijzen
{1999}- Fysisch/chemische voorzuivering als basis voor

Troebelheid (NTU)
Zwevendestof (mgSS/l)
CZV tou ,(mg0 2 /l)
CZV<44Mm(papierfilter,
CZV<0.45Mm (membraan,

mgcyl)
mgcyl)

117

58

50«

103

43

58%

115

53
39

21%

460

260

41%
27%

•2 ;

430

340

290

280

3%

300

220

190

190

0%

210

190

57«
66%

9%

BZV 5 (mg0 2 /l)

145

140

3%

160

140

13%

Nkjdd.hi(mgN/l)

44
6,8

44

0%

48

46

4%

6,2

9%

7,2

34

53%

P

tMal

(mgP/l)

meerduurzame zuivering van stedelijk afvalwater, H-O
ur. 5.
Van derMeerA.[1999}.Flatatic van huishoudelijk ajvalwater
met behulp van organische polymeren, a/studeerrapport
Wapeningen UR sectie Milieutechnologie.
Van Nieuwenhuijzen A.enA. Mcls {1999).Organische polymeren: doorbraak inj^sisch-chemische voorzuivering?
Bijdrage iBcVakantiecursus in Riolering ca Ajvaiwaterbehandeling,TU Delft.

2

Neerwaarts volcano-zand filter; v=7m'/m .h; pH =7,5;T=i8°C,R= verwijderingsrendement.

Van Nieuwenhuijzen A..J. van der Graaf enA. Mels {2000}.
Direct influent/ïitration aspretreatment step for more
sustainable wastewater treatment systems. Ter presentatie
op de eerste 1WA-conferentie inju.lt aanstaande in Parijs.

Tabel4:

Gemiddeldevenvijderin^jsprestaticstijdensdetestperiodemetdeQ_MT.

STOWA (151518).Fysisch/chemische voorzuivering van ajvalwater - identificatie en evaluatie van zuiveriugsscenario's

Parameter

Feed

Permeaat

Verwijdering

gebaseerd op fysisch/chemische voorzuivering, S70WArapport5)8-251.

Troebelheid (NTU)
Zwevende stof(mgSS/l)

140
130

CZV»»1(mgO/l)
Nkjeldahl(mgN/l)

680
72

Ptotal(mgP/l)

11

0,2

n.a.
210
60
7,1

TMP- 0,2bar, productietijd • 10min.,backflush =1 min., n.a. = niet aantoonbaar.

38 H 2 0

99,9%
99,9%
69%
17%

36%

ödegaard H. [1999).Effect ofpre-rreatment on process performance. Voordracht tijdens COSTAction 624workshop in
Wageningen op 26-2J april 1999.

