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voor een proefinstallatie met een capaciteit
van twee tot drie kubieke meter per uur is
ingezet. Vanzelfsprekend is met dit scenario
de MTR-kwaliteit niet te bereiken. Met UFmembraanfiltratie worden alleen zwevende
stofen dedaaraan gebonden verbindingen
tegengehouden. Deproefinstallatie is mede
daarom voorzien van de mogelijkheid om

DIRECTE ULTRAFILTRATIE OF -NANOFILTRATIE?

simultaan vlokmiddclcn te doseren.

Een nieuwetoekomstvoor
membraanfiltratiehij
nazuiveringeffluent

Met het oog op de kwaliteit en daarmee de
(hergebruiks)waardevan het met ultrafiltratie
verkregen product, zijn binnen het onderzoek
ookde mogelijkheden van nanofiltratie
onderzocht. Begin vorigjaar iseen membraan
ontwikkeld, waarvan op grond van oriënterende proeven een uitstekende produktkwaliteit mocht worden verwacht, bij een laag energie- en chemicaliënverbruik.
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beide onderzoeken iseengoede vergelijking
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mogelijk van de verkregen productkwaliteit,
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de bedrijfsvoeringstechnische aspecten,
alsmede de kosten van ultra- en nanofiltratie.
Op derioolwaterzuiveringsinstallatie Driebergen voerde DHV Water vorig najaar mopdracht van

Directe ultrafiltratie

het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSRj een onderzoek int naarde technische
haalbaarheid van ejjluentnazuivering tot MTR-kwaliteit (Maximaal Toelaatbaar Risico!(zieook

Diverseonderzoeken met ultrafiltratie als

pag. 57 en 58).Met liet deeldat betrekking luidop membraanfiltratie wasookStork Friesland

behandelingstechniek voor effluent zijn reeds

betrokken. Dit artikel bevat eenkorre beschrijving van deresultaten. Getracht wordt devraag te

uitgevoerd. Bij aldezeonderzoeken bleek

beantwoorden m hoeverre door de nieuwe ontwikkeling op hetgebied van membraantechnologie

membraanvervuiling moeilijk te vootkomen.
In het onderzoek op rwzi Kaffeberg in

uitzicht wordtgeboden op deproductie van water met een daadwerkelijke meerwaarde.

Limburg zijn micro- en ultrafiltratie vergeleDe MTR-kwaliteit, zoalsdiestaat beschreven in de vierdeNota Waterhuishouding, is

ken met conventionele zandfiltratie1!.

moet bovendien worden gedesinfecteerd.

Ofschoon fluxen van70tot 80l/(m2.h) konden

Binnen het onderzoek zijn diverse nazui-

een richtlijn waaraan in principe alle opper-

veringsscenario's op laboratorium- en pilot-

wotden bereikt met zowel ultra- en micro-

vlaktewateren op termijn moeten voldoen.

schaal onderzocht. Eén van deze scenario's

filtratie, isonder meer op basis van bedrijfs-

Om die kwaliteit te bereiken moet een signifi-

bestond uit eenviertal processtappen, waaron-

voeringstechnische etvaring c.q. optredende

cante verbetering plaatsvinden van de para-

der biologische filtratie, chemische UV-oxida-

membraanvervuiling een voorkeur uitgespro-

meters totaal stikstof totaal fosfaat, koper en

tie en actievc-koolfiltratie. Een tweede scenario

ken voorzandfiltratie. Teneinde membraan-

zink, organische microverontreinigingen en

betrofde toepassing van ultrafiltratie, waar-

vervuiling te voorkomen, danwei te beperken

Afb. 1:

Pilot-installaricsopcicnra Driebergen.

Afb.2:

DeUF-pilotiiistaüatie metStork 8inch Compact
element (5,2mm tubulären,ƒ= 10-30 nm,jo m1)
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wordt veelalzandfiltrarie als voorbehandeling
voor micro- en ultrafiltratie aanbevolen2)'SW.
In het proefondcrzoek opde rwzi Driebergen isopgrond van de eerdere ervaringen,
namelijk dat een voorbehandelingjuist leidt
tot een verslechtering van de stabiliteit van
het membraanfiltratieproces, gekozen voor
onderzoek naar directe ultrafiltratie (dat wil
zeggen zonder voorzuivering). De UF-proefinstallatie (afbeelding 2)isgedurende een
periode van vier maanden continu in bedrijf
geweest. De installatie isvoorzien van het
Airflush-principe, een periodieke langsstroming met lucht en water. Deze reiniging is in
andere toepassingen als zeer effectief beoordeeld5Ï.Met het oogopeen verbetering van
het product en de bedrijfsvoering van de
membranen is tijdens de onderzoeksperiode
ookgetest met een in-line vlokmiddeldoscring en een poederkooldosering.
Directe nanofiltratie
Directe nanofiltratie van rwzi-effluent is
een nieuwe technologie, voor het eerst uitgebreid getest op de rwzi Driebergen. De
huidige nanofiltratie ofRO-installaties op
oppervlaktewater ofeffluent zijn overwegend
van het type spiraalgewonden. De dichte
pakking van het membraanoppervlak en de
spacers maken deze systemen zeer gevoelig
voorvervuiling met zwevende stofen
biomassa. In de praktijk behoeven dergelijke
installaties daarom een uitgebreide voorzuivering in de vorm van capillaire micro- of ultrafiltratie.
Capillaire ofbuisvormige nanofiltratieelementen zijn veel minder gevoelig voor
vervuiling door zwevende stofen zijn bovendien beter (hydraulisch, maar ook chemisch)
te reinigen. Dit maakt directe toepassing, dat
wilzeggen: zonder voorzuivering, op oppervlaktewater ofeffluent mogelijk. Als gevolg
van de veel fijnere poriegrootte kan met nanofiltratie vanzelfsprekend een veel betere kwaliteit worden bereikt dan met ultrafiltratie.
Parallel aan de direct ultrafiltratie is gedurende een periode van eveneens circa vier
maanden, een proefinstallatie met directe
nanofiltratie bedreven.

Afb. y.

DeNF-pilotinstallatic metStork3inchCompact clement (1,5mm tubulairen,ƒ= 0,5-2,0nm,2,2 m1).

'Tabel 1:

Verwijdeniujsrcudementcn directe nanojiltratic en-ultrafiltratie opnvzi Driebergen

parameter

troebelheid
CZV
fosfaat

Op basis van de gelijktijdig en op
hetzelfde voedingswater opgedane ervaringen
met pilotinstallaties op rwzi Driebergen kan
een vergelijking worden gemaakt tussen
ultra- en nanofiltratie ten aanzien van
productkwaliteit, bedrijfsvoering en kosten.

directe

circa95%
75 -80 %

I9mg02/1
0,65mg/l
3.7 mg/l
0,67 mS/cm

diuron

0.13 Mg/l

directe
ultrafiltratie

nanofiltratie

i,5-r5NTU

nitraat
EGV
zink
koper

50-55%

circa95%
circa ro%
minder dan ro%

5-10%

0%

circa 25%
75 -80 %

73 Mg/l
6Mg/l

0%

circa 25%
circa 10 %
onbekend

70-75%
circa 25%

*Directe ultrafiltratie zónderviokmiddel/poederkooldoscrm^.Doorpoederkool ofvlokmiddeltedoserenvoorde ultrafiltratie
membranen,kanmetultrafiltratie eenvergelijkbare verwijdering vanfosfaat enCZV wordenbereikt.
**Deinhetproefondersock^ebruikreNF-membranen hebbeneenlagereretentievooropgelostestoffen dan debekendeenveel
toegepastespiraalgewondenNF-membrarten.

Tabel 2:

Vergelijking procesparameters directenanofiltratie en- ultrafiltratie.

parameter
voedingsdruk (kPa)

Vergelijking

kwaliteit effluent rwzi
(tijdens proefperiode)

stabiele flux (l/(mz.h))
hydraulische reiniging
- frequentie

directe nanofiltratie
400
25

directe ultrafiltratie
30

meer dan90

-type

twee maal per uur
Airflush

zes maal per uur
Backflush plus Airflush

chemische reiniging
-frequentie
-gebruikte
-verbruik

één maal per week
chemicaliën zeep
verwaarloosbaar

zes maal per week
chloorbleekloog
r,tig/m3act. chloor
meer dan 85%

Productkwaliteit

recovery

De verwijderingsrendementen voor
verschillende parameters zijn weergegeven in
tabel 1.Hieruit blijkt dat, in tegenstelling tot

'De directenanojiltratic isbovendiengedurendedetjehcleproefperiode slechtstweemaalgereinigdmetwaterstofperoxide.

circa 80 5
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Stabiel bcciri]/ uIrraflIrraric.

Aft.6:

StoringAirflush ultrafiltratie.

Resultatendirecte nanofiltratie rwzi effluent
hogecross

15-sep 22-sep 29-sep 6-okt

flow

la

9e cross

flow

lagecrossflow

13-okt 20-okt 27-okt 3-nov 10-nov 18-nov 25-nov 2-dec 9-dec
datum

Ajh. 5:

filtratie diende dagelijks 6maal te worden
gereinigd met chloorbleekloog. De belangrijkste bedrijfsvoeringsparameters zijn samengevat weergegeven in tabel2.
Deultrafiltratie kon stabiel worden
bedreven bij een bruto flux van ruim
510 l/(m2.h) en een transmembraandruk van
0,25bar (zieafbeelding 4).Hierbij werd elke
tien minuten met lucht en water langsgespoeld. Bijde nanofiltratie lagde stabiele flux
beduidend lager, circa 25l/(m2.h) bij een
transmembraandruk van vier bar (zie afbeelding 5).De nanofiltratie werd elke 30 minuten
gespoeld met lucht en water.

Resultatendirectenanofiltratie.

ultrafiltratie, met nanofiltratie ook opgeloste
stoffen worden verwijderd. Tevens wordt in
vergelijking met ultrafiltratie een significant
betere kwaliteit bereikt met betrekking tot
chemisch zuurstofverbruik (CZV), fosfaat,
zware metalen en elektrisch geleidingsvermogen(EGV).

Bij ultrafiltratie met voorgeschakelde
vlokmiddel ofpoederkooldosering kon de
MTR-kwaliteit niet worden gehaald. Dit betekent dat, behalve ultrafiltratie, aanvullende
zuivering noodzakelijk is om de gewenste
verwijdering van stoffen voor MTR-kwaliteit
te bereiken.

Met de in het proefonderzoek toegepaste
NF-membranen kon een hoge kwaliteit
permeaat worden geproduceerd. De MTRkwaliteit werd bereikt, met uitzondering van
enigzins te hoge nitraat en fosfaatconcentraties f3en 0,3mg/l).Ofschoon de gemeten
micro-verontreinigingen onder de MTRwaarde zijn gemeten, ishierbij enige voorzichtigheid op zijn plaats bij de vertaling naar
effluent van andere rwzi's.Bovendien kunnen
degehalten aan micro-verontreinigingen in
het effluent variëren met de seizoenen.

Bedrijfsvoering
Uit het proefonderzoek isduidelijk naar
voren gekomen dat directe nanofiltratie een
robuuster bedrijfsvoering geeft dan directe
ultrafiltratie. Zo isgeconstateerd dat nanofiltratie veelminder gevoelig isvoor plotselinge
kwaliteitsveranderingen. Hierbij vielen met
namede perioden met hoge hydraulische
aanvoer alsgevolg van regen in positieve zin
op.Tijdens regenperioden nam de troebelheid
van het effluent toe met circaeen factor 10.De
nanofiltratie bleekop deze pieken in de troebelheid nauwelijks te reageren, terwijl bij de
ultrafiltratie een duidelijke, tijdelijke toename
van de transmembraandruk werd gemeten.

Bijde toepassing van nanofiltratie bleek
het effluent wel volledig helder en ontdaan
van kleur. Vooreen verdere verbetering van de
kwaliteit dient in de ontwikkeling van de
capillaire nanofiltratie aandacht te worden
besteed aan de retentie.

Daarnaast was ook het aantal chemische
reinigingen voor nanofiltratie aanzienlijk
lager.Slechts een maal per week ishet nanofiltratiemembraan gereinigd met zeep.De ultra-

In beide systemen isAirflush toegepast
om vervuiling uit de capilairen te spoelen.
Dezebestaat uit een langsspoelmg met water,
waarbij gedurende vijf rot tien seconden lucht
wordt gedoseerd. Hierdoor wordt een hoge
mate van turbulentie bereikt, waardoor het
membraan optimaal hydraulisch kan worden
gereinigd. Zowel bij de ultrafiltratie als bij de
nanofiltratie bleek deAirflush van grote
waarde (zieafbeelding 6).
Debedrijfsvoering van de nanofiltratie is
sterk afhankelijk van de langsstroomsnelheid
(crossflow).Eenzeer lagesnelheid leidt tot
een lage flux, circa 15l/(m2.h), en een lage
retentie voorzouten (tot0% op EGVbij deadend filtratie). Uit een eerste optimalisatie lijkt
een langsstroom snelheid van circa 0,5m/s het
best te kunnen worden toegepast. Flux en
retentie zijn hierbij redelijk geoptimaliseerd,
terwijl het energieverbruik voor de langsstroming nog steeds laag is ten opzichte van de
energie benodigd voor het filtratieproces.
In november en december 19951 rijn mer
de UF-installatie ook proeven uitgevoerd met
vlokmiddel en poederkooldosering. Ook hierbij kon een stabiele bedrijfsvoering worden
bereikt. Welbleek de zuurgraad een belangrijke parameter tezijn voor de stabiliteit van
H2O
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het proces en de effectiviteit van de fosfaatverwijdering.
Kosten
Door de lagere flux en hogere druk is
directe nanofiltratie duurder dan directe
ultrafiltratie. Kostenberekeningen geven aan
dat directe nanofiltratie circa twee maal duurder isdan directe ultrafiltratie (circa 65tot 110
cent per kubieke meter, bij 85tot 98procent
efflucntbchandeling), één en ander onder
meer afhankelijk van de ontwerpgrondslag en
projectomvang. Zelfs alszandfiltratie voor de
ultrafiltratie wordt toegepast, is nanofiltratie
duurder. Hierbij isgeen rekening gehouden
met concentraarverwerking, omdat ervan is
uitgegaan dat het concentraat naar het influent van de rwzi wordt teruggevoerd. Overigens geldt dit laatste alleen alssprake is van
een deelzuivering. In vergelijking met ultrafiltratie gevolgd door spiraalgcwondcn nanofiltratie oflagedruk RO, isdirecte nanofiltratie
met behulp van capillaire membranen een
goedkoper alternatief Welmoet hierbij
worden opgemerkt dat de huidige kosten voor
capillaire nanofiltratie membranen hoog zijn.
Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de
nog lage productiehoeveelheden. De nanofiltratie-membranen worden echter op dezelfde
wijze geproduceerd als ultrafiltratie-membranen, zodat bij grootschalige toepassing een
vergelijkbare membraanpnjs mag worden
verwacht.
Door toepassing van een combinatie van
continue zandfiltratie met een geringe paralleledeelstroombehandeling directe nanofiltratie, kunnen de kosten vetder worden geoptimaliseerd.

Directe nanofiltratie o f
ultrafiltratie?
Ultrafiltratie en nanofiltratie zijn beide
fysische processen. Hierbij worden de verwij-

deringsrendementen voor verschillende stoffen voornamelijk bepaald door de membraaneigenschappen. Verwacht mag daarom worden
dat de toepassing van beide technieken op
andere rioolwaterzuiveringen in Nederland
zal leiden tot vergelijkbare verwijderingsrendementen. Debedrijfsvoering kan echter wel
significante verschillen vertonen. Het is
daarom toch altijd aan te bevelen om, vooraf
aan een eventuele realisatie, proefonderzoek
op locatie uit te voeren.

De keuze voor directe nanofiltratie zal,
vanwege de kosten, op dit moment vooral
moeten worden gemaakt op basis van kwaliteit. Indien alleen zwevende stofmoet worden
verwijderd, kan worden gekozen voor ultrafiltratie ofeen andere vorm van filtratie. Voor
toepassingen waarbij het effluent na behandeling kleurloos,hygiënisch betrouwbaar en
zoveel mogelijk vrij moet zijn van organische
stoffen, lijkt directe nanofiltratie nu reeds een
aantrekkelijk alternatief Het geproduceerde
water biedt een reële mogelijkheid tot hergebruik voor allerlei toepassingen, zoals bijvoorbeeld proceswater en huishoudwater.
Verwacht wordt dat binnen afzienbare tijd
nanofiltratie-membranen met een hogere

actuele

milieu
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