Effluentpolishing door middel vaneen microfilter

1. Inleiding
Op de rioolwaterzuiveringsinrichting
Bussum gelegen binnen het gebied behorende tot het Zuiveringschap Amstel- en Gooiland wordt de kwaliteit van het effluent
nadelig beïnvloed door het meevoeren van
zwevende stof uit deronde nabezinktank,
hoofdzakelijk als gevolg van de hoge
hydraulische belasting. In verband hiermee
werd in september 1979 gedurende een
periode van twee weken een onderzoek
uitgevoerd naar de mogelijkheid van verbetering van de effluëntkwaliteit door
middel van microfiltratie.
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Het onderzoek werd uitgevoerd op semitechnische schaal met eenmicrofilter van
Hubert Sneek/Esmil.
Vooral in Engeland en de Verenigde Staten
wordt microfiltratie toegepast om zwevende
stoffen uit het effluent van een rioolwaterzuiveringsinrichting te verwijderen.
In Nederland is op dit gebied weinig
ervaring.
Momenteel wordt in het kader vanhet
STORA projekt 'Verwijdering van zwevende stof uit effluent' een onderzoek verricht
naar detoepassingsmogelijkheden van
rnicrofilters in vergelijking met andere
filtratietechnieken.
In de onderhavige publikatie worden de
aanleiding tot, de uitvoering van en de
resultaten van deproef beschreven.
Aan het slot van het artikel wordt met
een aantal veronderstellingen als uitgangspunt een overzicht gegeven van de kosten
bij toepassing van microfilters voor verschillendtecapaciteiten van rioolwaterzuiveringsinrichtingen.

2. Beschrijving van de werking vanhet
microfilter
Het microfiltratie-principe is gebaseerd op
het scheiden van kleine zwevende stofdeeltjes uit eenvloeistof door middel van
een zeer fijnmazig filtergaas, waarbij
achtergebleven deeltjes de openingen van

het filtergaas verkleinen en daardoor een
extra filtratie bewerkstelligen.
Afb. 1. geeft schematisch de proefopstelling weer.
Het microfilter bestaat uit een trommel,
die aan éénzijde open isen in eenbak
van beton of staal wordt geplaatst. De
trommel draait om een stilstaande holle as
en is aan de omtrek voorzien van panelen
bespannen met filtergaas.
Het tereinigen water komt axiaal in de
trommel en stroomt in radiale richting
door het filterweefsel, waarbij de vuildeeltjes op het weefsel achterblijven.
De draaiende trommel brengt het vervuilde
filterweefsel onder een spoelleiding, die
boven de trommel is geplaatst.
De vuildeeltjes worden hier afgespoten en
met spoelwater opgevangen in een trechtervormige bak, dieop de stilstaande holle as
staat.
Door deze as wordt het spoelwater met
vuildeeltjes afgevoerd. De hoeveelheid
spoelwater bedraagt ca. 3% van de gefiltreerde hoeveelheid water.
Aan de uitstroom-(schone)-zijde ishet
microfiltercompartiment voorzien vaneen
stuwschot, waarmee het niveau in debak
vrijwel constant gehouden wordt. Hierdoor
wordt het microfilter zo ver mogelijk
ondergedompeld en wordt een effektief
gebruik van het filterweefsel bereikt.

Doordat het hoogteverschil tussen de
bovenzijde van devuilopvangbak en het
stuwschot ca. 15cm bedraagt blijft het
niveauverschil over het filtermedium ooi
tot deze waarde beperkt.
Hiermee wordt het dichtdrukken van het
filterweefsel door vuildeeltjes voorkomen.
Aangezien het filterproces continu geschie
en de toevoer en de graad van vervuiling
kunnen wisselen, is deregeling vandte
omtreksnelheid en de hoeveelheid spoelwater traploos instelbaar uitgevoerd.
Deze regeling is gekoppeld aan een zeer
nauwkeurige niveauverschilmeting, die de
graad van vervuiling op het filtergaas bepaalt door het niveauverschil over dit
filtratiemedium te meten.
Ten opzichte van andere filtratietechnieke
bijv. zandfil'ters voor deverwijdering van
zwevende stoffen heeft microfiltratie de
volgende voordelen:
— continu proces;
— opstelling in vrij verval (weerstand
max. 25cm waterkolom);
— geringer energieverbruik;
— minder gevoelig voor stootbelastingen
(qua debiet en zwevende stof belasting);
— een klein grondoppervlak;
— weinig toezicht en onderhoud.
Het dimensioneren van eenmicrofilter kar

Afb. 1 - Opstelling microfilter in een betonnen put.
A. Stilstaande hoofdas
B. Spaakwiel
C. Beschermkap
D. Filterpaneel
E. Spoelwater

F. Spoelwaterleiding
G. Spoelwateropvangbak
H. Spoelwaterafvoer
J. Kunststoflager
K. Aandrijfrondsel

L. Kunststoftandkrans
M. Regelbare aandrijving
N. Vuilwateruitlaat
O. Schoonwaterinlaat
P. Inspektie-platform
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et beste geschieden door het uitvoeren
an representatieve proeven ter plaatse met
ehulp van een complete proeffilterïstallatie.
regevens uit de literatuur variëren sterk
Isgevolg van de aard van de rioolwateriiveringsinrichting.
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, De rwzi Bussum en de probleemstelling
>e in 1936 in gebruik genomen rwzi
ussum was een van de eerste actief-slibirichtingen in Nederland. Toename van
et aantal aangesloten inwoners van de
oonkernen Bussum en Naarden heeft
iverse uitbreidingen van de rwzi tot gevolg
ähad. De laatste uitbreiding in 1977 omitte alleen een vergroting van de bioigischecapaciteit van 3.240 kg BZV/dag
IO.OOO i.e.) naar 4.320 kg BZV/dag
iO.000i.e.). De slibbelasting bedraagt ca.
kg BZV
40
dag.
kg d.s.
iehydraulische capaciteit werd niet aanjpast aangezien deze voor de destijds
sldende normen voldoende was. Uit-eiding van het rioolstelsel in de afgelopen
ren heeft tot gevolg gehad dat de inenting op dit moment biologisch volledig
ïlast en hydraulisch overbelast is. De
;tuele maximale hydraulische capaciteit
in de rwzi bedraagt 800 m 3 /h. Bij droog
eer wordt per dag 11.000 tot 12.000 m 3
"valwater aangevoerd, hetgeen inhoudt dat
; rwzi gedurende 14 à 15 uur per dag
^draulisch maximaal belast is.
e oppervlaktebelasting van de nabezinknks bedraagt gedurende deze 14 à 15 uur
3 m 3 / m 2 . h.
fb. 2 geeft een overzicht van de wateraxieling over de dortmundtanks en de
>ndenabezinktank; tevens is de plaats
in het microfilter aangegeven,
it de bemonsteringsresultaten is gebleken
it in de dortmundtanks bij deze opperaktebelasting nog een redelijke bezinking
aatsvindt doch dat bij de ronde nabezinknk aanzienlijke hoeveelheden zwevende
of met het effluent meegevoerd worden,
et zwevende stofgehalte in het effluent
in een volume proportioneel genomen
maalmonster van deze tank bereikt regelatig waarden van 60 mg/l. Tijdens het
iderzoek varieerde het gehalte aan
revende stof van de steekmonsters van
tot 177 mg/l.
e rwzi Bussum zal over ongeveer 3 jaar
amoveerd worden. Het afvalwater zal
inworden behandeld in de te stichten
gionale zuiveringsinrichting Horstermeer.
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erverdeling rwzi Bussum.

uitgevoerde onderz oekwas:

Uitvoering

— het vaststellen van het zuiveringsrendement van het microfilter bij verschillende zwevende stof- en hydraulische
belastingen;

Het gebruikte microfilter was voorzien van
2,2 m 2 effektief r.v.s. filtergaas (25 /im) en
de buitenwerkse afmetingen van de tank
bedragen 2,25 x 1,60x 1,50 m.
De proefopstelling werd d.m.v. een dompelpomp gevoed met het effluent van de
ronde nabezinktank.
Een foto van het microfilter is weergegeven in afb. 3.
Afhankelijk van de kwaliteit van het
effluent van de ronde nabezinktank werden
de diverse procesparameters gevarieerd,
ledere wijziging in het proces werd gevolgd
door het nemen van steekmonsters.
Van deze monsters werd het gehalte aan
zwevende stof bepaald. Naast de steekbemonstering werd een tijdproportionele
dagbemonstering van het effluent en het
gefiltreerde water uitgevoerd. Deze monsters
werden onderzocht op zwevende stof,
BZV, CZV en N-Kj.
De hydraulische belasting van het microfilter werd met behulp van een watermeter
gemeten.

— het bepalen van de dimensioneringsgrondslagen zodat een definitief ontwerp
zo optimaal mogelijk gemaakt kan worden.
Bovenomschreven doelstellingen leiden tot
de volgende punten van onderzoek:
— de verwijdering van zwevende stof in
afhankelijkheid van het drukverschil. Onder
praktijkomstandigheden wordt een constant
drukverschil gehandhaafd van 7- 1 0 cm
door de omtreksnelheid en de hoeveelheid
spoelwater te variëren. Doordat het proeffilter niet was uitgerust met deze regeling
moest de instelling met de hand gebeuren.
Op deze wijze was het ook mogelijk het
filtratierendement bij een drukverschil van
3,5 -4,5 cm vast te stellen;
— het verwijderingsrendement van de
zwevende stof in afhankelijkheid van de
zwevende stofvracht;
— de omtreksnelheid in afhankelijkheid
van de zwevende stofvracht.
In afwijking van een praktijkfilter, waarbij
met een maximale omtreksnelheid van
30 m/min wordt gewerkt, bedroeg de
maximale omtreksnelheid van het proeffilter 18 m/min. Voor de dimensionering
van een praktijkfilter zal derhalve bovengenoemde afhankelijkheid bekend moeten
zijn;
— de maximale hydraulische capaciteit in
afhankelijkheid van de zwevende stofvracht.
Aangezien de afvoercapaciteit van het
proeffilter beperkt was tot 41 m 3 / h was het
niet mogelijk ook bij een lagere zwevende
stofvracht de maximale hydraulische
capaciteit te bepalen.
De maaswijdte van het filtergaas is geen
punt van onderzoek geweest.

Resultaten
De verwijdering van zwevende stof in afhankelijkheid van het drukverschil en de
zwevende stofvracht.
Tabel I en II geven de resultaten weer
Afb. 3 - Opstelling proeffilter op een rioolwaterzuiveringsinrichting.

374

TABEL I - Verwijderingsrendement zwevende stof bij een constant drukverschil van 3,5 tot 4,5 cm
waterkolom.
Specifieke
zwevende
stofbelasting
g/m2 . h

Hydraulische
belasting
m3/m2 . h

18,2
16,4
17,3
16,4
16,4
16,4
17,3
16,4
TABEL II waterkolom
Hydraulische
belasting
ms/irf* . h

Zwevende stofgehalten mg/l
effluent
nabezinktank

effluent
microfilter

33
29
16
16
15
15
12

6,7
8,8
8,4
6,6
4,0
6,3
9,8
7,4

601
476
277
262
246
246
208
144

Verwijderingsrendement

%
80
69
48
59
73
69
18
16

Verwijderingsrendement zwevende stof bij een constant drukverschil van 6-8 cm
Specifieke
zwevende
stofbelasting

Omtreksnelheid
m/min

6,8
12,7
18,2
18,2
18,2
18,6
17,3
18,6

17,9
17,9
17,9
17,9
17,9
8,6
5,9
3,9

Zwevende stofgehalte mg/l

g/m2 . h

effluent
nabezinktank

1204
1283
1074
983
837
614
397
242

177
101
59
54
46
33
23
13

effluent
microfilter

Verwijderingsrendement

%

41
26
22
20
13
9,6
6,6
3,5

76
74
63
63
72
71
71
73

van deverwijderingsrendementen vande
zwevende stof bijdrukverschillen van3,5
tot 4,5cmwaterkolom envan6 tot 8cm
waterkolom.
Bij het lage drukverschil van 3,5-4,5cm
waterkolom isdevariatie vanhetverwijderingspercentage groot. Eentoenamevan
de zwevende stofvracht heeft over het
algemeen eenhoger verwijderingsrendement
tot gevolg. Hieruit blijkt dat hetvoor een
optimale filtratie essentieel is omeen
opbouw vaneenfiltrerende laag te creëren.
De variatie van het verwijderingsrendement
bij het drukverschil van 6-8cm waterkolom isgering. Zoals uit afb.4 blijkt
heeft eenverandering van het aangevoerde
zwevende stofgehalte geen invloed ophet

zuiveringsrendement. Op grond hiervan
mag verwacht worden dat het toegepaste
drukverschil een nagenoeg optimaal zuiveringsrendement tot gevolg heeft.
Het gemiddelde verwijderingspercentage
van dezwevende stof bedroeg 70 %.
Ten aanzien van het zuiveringsrendement
kan opgemerkt worden dat de in de
literatuur beschreven resultaten een zeer
grote spreiding vertonen. Niet alleen de
uitvoering van hetmicrofilter maar ook
de voorafgaande zuivering bepalen het
filtratierendement.

Afb. 4 - De verwijdering van zwevende stof bijeen
konstant drukverschil van 6-8 cm H^O.

Afb. 5 - De omtreksnelheid in afhankelijkheid van
de zwevende stofbelasting.

De omtreksnelheid in afhankelijkheid van
de aangevoerde zwevende stofvracht
Bij eenconstant en maximaal drukverschil

zal eenverandering van dezwevende stofvracht eenverandering vande omtreksnelheid totgevolg hebben. De maximale
zwevende stofbelasting vanhet filter wore
dan bepaald door demaximale omtreksnelheid.
Afb. 5geeft voor dit onderzoek de relatie
aan tussen dezwevende stofbelasting en
de omtreksnelheid.
Het proeffilter heeft eenmaximale specifieke zwevende stofbelasting van 1150
g/m 2 .h bij een omtreksnelheid van
18 m/min.
Door extrapolatie van dein afb. 5 weergegeven relatie naar eenvoor de praktijk
maximale omtreksnelheid van 30 m/min
kan afgeleid worden dat de maximale
specifieke zwevende stofbelasting ca.130C
g/m 2 .h bedraagt.
De maximale hydraulische capaciteit in
afhankelijkheid van het aangevoerde
zwevende stofgehalte
Afb. 6geeft de relatie weer tussen de
maximale hydraulische capaciteit enhet
gehalte aanzwevende stof in het effluent
van deronde nabezinktank bijeen drukverschil van 6-8cm waterkolom ende
maximale omtreksnelheid. De beperkte
afvoercapaciteit van het proeffilter maakt
het niet mogelijk demaximale hydrauliscl
belasting bijeenlage vervuilingsgraad var
het effluent van deronde nabezinktank te
onderzoeken. Dit gegeven is overigensvo(
de bepaling van dedimensioneringsgrondslagen voor eenpraktijkfilter nietvan
belang. Binnen het onderzochte gebied bli
er een nagenoeg lineair verband te bestaai
tussen demaximale hydraulische belastinj
en het gehalte aan toegevoerde zwevende
stof. Vergelijking metwaarden uitde
literatuur geeft aan dat dit verband niet
lineair blijft maar dat bij lagere zwevende
Afb. 6 - De maximale hydraulische capaciteit
relatie tot het gehalte aan zwevende stof in het
aangevoerde water.
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tofgehaken demaximale hydraulische beisting sterk toeneemt.
)e maximale hydraulische capaciteit van
et proeffilter bedroeg bij eengehalte van
0 mg/l aanzwevende stof in het effluent
an de ronde nabezinktank 18m 3 / m 2 .h.
r
erhoging van de omwentelingssnelheid tot
0 m / h zal de maximale hydraulische
apaciteit vergroten tot ca.23m 3 / m 2 .h.
»everlaging van het BZV, het CZV en
et Kjeldahl-N gehalte
[et afnemen van het BZV,CZVenhet
f-Kj-gehalte zalinwerkelijkheid hoger
ggen omdat deze vermindering gebaseerd
op detijdsproportioneel genomen etmaalïonsters. Tijdens deze bemonstering werd
iet continu het optimale drukverschil over
et filter gehandhaafd, hetgeen een lager
îmiddeld verwijderingsrendement tot
îvolg heeft. Deverwijdering van de
revende stof opgrond van de tijdsroportionele bemonstering bedroeggeliddeld over de onderzoekperiode 62 %,
at ongeveer 10 % lager isdan op grond
in desteekbemonstering bijeen drukjrschil van 6-8cm H2O.
e daling van hetCZVwas vrij constant
1gemiddeld 32%. Het BZVdaaldegeiddeld met 46 %. Devariatie was groot
\ erwasgeen overeenkomst met deverijdering van hetzwevende stofgehalte.
3nverklaring hiervoor is de sterkewis'lingin biologisch afbreekbare opgeloste
•gandsche stoffen.
e afname van het N-Kj-gehalte was gering,
itgeen teverklaren is omdat de Kjeldahl-N
»ornamelijk alsammonium voorkomt.

optredende extra verwijdering van BZVen
CZV bedragen resp. 46 en 32 %.
6. Investerings- enbedrijfskosten van
microfilter enbijbehorende installaties
Voor verschillende capaciteiten van rioolwaterzuiveringsinrichtingen wordt aangegeven wat de investerings- en bedrijfskosten zijn van microfilters en bijbehorende
installaties.
Uitgangspunt iseen fijnheid van het filtergaas van25p,m en eenzwevende stofhoeveelheid van ca. 60mg/l. De filtersnelheid onder deze bedrijfsomstandigheden
bedraagt ca. 18m 3 / m 2 .h.
De berekening van decapaciteit vanhet
microfilter isgebaseerd op een gemiddelde
aanvoer van ca. 150l/i.e. dag (d.w.a. 100
l/i.e. dagenr.w.a. 300l/i.e. dag gelijkmatig
verdeeld over 24 uur).
Het te filtreren debiet (0V) volgt uit:
cap. van derwzi x 150

m3

24x1.000
h
Het werkzaam filteroppervlak wordt
berekend uit [— m 2 ]
18
Bij r.w.a. zal een gedeelte van de extra
hydraulische belasting opgevangen kunnen
worden door hetmicrofilter meteen hogere
omtreksnelheid te laten draaien. Om het
resterende deel te verwerken kan gedacht
worden aan:
— overdimensionering van het microfilter;
—• het bijschakelen van eenstand-by unit;
— het opvangen in een buffertank;

Samenvatting enconclusies • De proef heeft voldoende gegevens
»geleverd voor het ontwerp van een
icrofilter oppraktijkschaal voor de
tief-slibinrichting Bussum.
• Bijeengemiddeld zwevende stofgehalte
n 60mg/l bedraagt de hydraulische besting 18m 3 / m 2 . h.
• De maximale specifieke zwevende stoflasting bedraagt ca. 1300g/m 2 .h.
Bij het optimale drukverschil van
• 8cmwaterkolom bedraagt het zwevende
)fverwijderingspercentage 70%.Het
tratierendement kan ongunstig baeïnvloed
n door vlokverkleining in de toevoer>mpnaar het microfilter.
een vaste opstelling zal, indien mogelijk,
>rden uitgegaan van eenvoeding onder
ij verval.
Het zwevende stofverwijderingspercenje isbinnen het onderzochte gebied
afhankelijk vanhetaangevoerde zwevende
)fgehalte.
De bij toepassing vanhet microfilter

— eenby-pass leiding.
De uiteindelijke keuze endeexacte investeringsbedragen zullen uiteraard afhangen
van delokale omstandigheden.
De richtbedaragen voor deinvestering zijn
TABEL III.
Cap.
van
de
rwzi
i.e.

0v
m3/h

10.000
25.000
50.000
100.000

62,5
156,3
312,5
625,0

InvesWerkzaam Trom- • Aan- • tering
filter- mei
tal richtopper- diam.
fil- bedrag
vlak m 2 m
ters guldens
3,5
8,7
17,4
34,7

1,2
2,3
2,3
3,3

1
1
2
2

150.000
260.000
490.000
600.000

TABEL IV.
Cap.
van de
rwzi
i.e.

Kapitaal
GeïnKapitaal- en
kosten stalleerd
energiekosten
per jaar vermo- perm 3
per i.e./jr
guldens genkW
cent guldens

10.000
25.000
50.000
100.000

19.720,50
34.182,20
64.420,30
78.882,00

5
8
16
24

4,6
3,1
3,0
1,9

2,50
1,70
1,62
1,04

inclusief bouwwerk en besturing. Uitgegaan
is van een opstelling onder vrij verval.
De energiekosten zijn gebaseerd ophet
energieverbruik van de spoelvvaterpomp en
de aandrijving van het microfilter bijeen
kWh prijs van ƒ 0,15.
De jaarlijkse kapitaalkosten zijn berekend
op annuïteitenbasis bij een interestpercentage van 10eneenafschrijving in 15 jaar.
De kapitaalkosten perm 3 zijn berekend op
basis van eengemiddelde aanvoer van
150 l/i.e. perdag.
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