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In het kadervan deOnderzoeksvisie Drinkwater, een leidraad voorhetcollectieveonderzoek van de
waterbedrijven, bedenken Kiwa WaterResearch,TU Delft endewaterleidingbedrijven nieuwe zuiverin^sconcepten diezijoppilotschaal uitproberen. Dit artikel beschrijft eenzuivering van oppervlaktewater middels ionenwisselin,g, ultrafiltratie, nano/iltratie, marmerfilrrarie enactieve koolfiltratie. Eenpilot met dezeprocesstappen draaide drie maanden opSchiewater. De waterproducrie
van deze installatie bedroegorujeveer 100literper uur. Het concept bleek haalbaar: ookalsmen de
kosten voordeverwijderincj van dereststromen meetelt, kan dezezuiverin^svorm concurreren met
conventionele oppervlaktewaterzuivenn^en.
DeOnderzoeksvisie Drinkwater van Hans
van Dijk en Dick van der Kooij uit 2004,die
wordt gebruikt als leidraad bij de invulling
van het gezamenlijke onderzoeksprogramma
van dedrinkwaterbedrijven, geeft de noodzaak
aan vooronderzoek naar de mogelijkheden van
een verdere verbetering van de waterkwaliteit.
Het doel hiervan ishet bewaren van het vertrouwen van deNederlandse consument in het
drinkwater. Dezuivering kan nogopdevolgende punten worden verbeterd: een grotere
biologische stabiliteit (gemeten alsde biofilmvormingssnelheid en de biologischegroeipotentie),een lageredeelrjesconcentratie in het
drinkwater, een effectievere barrière tegen
polaireorganische microverontreinigingen,
minder problemen met kleur en hardheid én
een effectievere barrière tegen humane pathogenen.

Nanofiltratie zorgt vooreen barrière voor de
polaireorganische microverontreinigingen
met een molecuulgewicht van meer dan 100
dalton.Actieve koolzorgt voor de verwijdering
van de apolaireorganische microverontreinigingen. Nanofiltratie en actieve kool zorgen
samen voor een sterke verbetering van de biologische stabiliteit.
Dezuivering s a r t met een ionenwisselaar

A/b.1:

in de fluidized bed configuratie 1'.Deze uitvoeringsvorm isnodig,omdat het ruwe water nog
grote hoeveelheden zwevendestofbevat die
een gepakt bed snel zouden verstoppen. In
gefluidizeerde vorm gaat dezwevende stof
door naarde ultrafiltratie en wordt daar verwijderd. Dekolommen zijn uitgevoerd
volgens het pseudo-moving bed-principe. Dit
heeft als voordeel dat een kolom volledig
beladen kan worden, terwijl de tweede kolom
altijd zorgt vooreen hele lage calciumconcentratie.
Deionenwisselaar isals voorbehandeling
heelbelangrijk. Met de ionenwisselaar worden
meerwaardige positieve ionen als calcium,
magnesium en eventueel ijzer en aluminium
verwijderd. Deze ionen zijn bepalend voor de
vervuiling opzowel deultrafiltratie als de
nanofiltratie. Opde ultrafiltratie wordt de
negatieve lading van het membraan, die zorgt
voor een afstoting van de humuszuren, teniet
gedaan door calciumionen en calcium-NOMcomplexen. Het verwijderen vande meerwaardigpositieve ionen zorgt erdus voordat de

Zuivennasopzervoordirect«behandelingvanoppervlaktewater.
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Achtergronden
Ultrafiltratie en nanofiltratie zorgen
samen vooreen uitstekende barrière voor
humane pathogenen. Bij integere systemen is
het verwijderingsrendement tenminste 8
logeenheden. Ookdedeelrjesconcentratie is na
deze twee membraanfiltratiestappen erg laag.

Ultrafiltratie

Nanofiltratie
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TabelI.

Ruwwaterkwaliteitenkwaliteitnadejluidizedionenwisselaarop17jebruari1006.

waterkwaliteitsparameters

ortho-fosfaat
silicaat

Schiewater

na fluidizcd
ionenwisselaar

0,65 mg/l

0,56mg/l

7,5mg/l
154mg/l

176mg/l

sulfaat na filtratie
aluminium na filtratie

10 Mg/l

5,9 Mg/l
i6ug/l

barium na filtratie
calcium na filtratie

1.3 Mg/l
<0,5mg/l

150mg/l

kalium na filtratie

18 mg/l

magnesium na filtratie

26mg/l

9A mg/l
< 0,01 mg/l

mangaan na filtratie

o,99 Mg/I
92 mg/l

13 Mg/l
290 mg/l

< 0,05 mg/l

0,1 mg/l

15 mg/l

16mg/l

natrium na filtratie
ijzer na filtratie
NPOC(hier DOC)

Nanqfiltratic.

6,0 mg/l

Ajb.2:

Transmembraandrukvanit ultrajilrrariegedurendetweeweken(geeninlinecoagulatie,elkevijfuureen
EBWmetnatronloog).Tussende80en150uurnadestartJuncnoneerdedeEBIVnietopnmaal.

lading van het membraan beter zijn vuilafstotende functie kan uitoefenen 2 '. In calciumvrij

Druk (bar)

water blijkt geen inline-coagulatie voorde

1 -,

ultrafiltratie meer nodig tezijn. Het backwash

osH

water bevat dus geen ijzer- of aluminiumslib
oe

maar uitsluitend kleideeltjes en organische

07

colloïden uit het oppervlaktewater.
Eén keer per vijf uur wordt een verbeterde

0*

backwash (enhanced back wash ofEBW) uitgevoerd met natronloog pH 11 tot 12.Ook deze
0.4

afvalstroom bevat na neutralisatie slechts de
oorspronkelijke zwevende bestanddelen van

0.3

het oppervlaktewater. Bij nanofiltratie spelen

02

dezelfde foulingsmechanismen een rol. Ook

0,1

hier verminderen meerwaardige positieve
0

ionen devuilafstotende werking van het membraan en wordt NOM-fouling voorkomen door

Ti|d (uren)

de afwezigheid van de ionen die inde ionenwisselaar zijn verwijderd. Wat echter nog
belangrijker is:scaling in de nanofiltratie

A/b. y.

wordt voorkomen. Dit principe isal bekend uit

Massatransportcoëfjiciént vandenanojütranebijverschillenderecovery's(horizontalelijnbetekent:geen
scaling).

het IERO-concept:zonder meerwaardige positieve ionen bestaat geen risicovan kristallisatie

0.6

opde membraanwand en kan zowel de recovery alsde flux worden verhoogd. Een hogere

0.5

recoverygeeft een kleinere concentraatstroom
en een hogere flux leidt tot lagere investeringen (meer productie per m 2 membraanopper-

0,4

vlak).
In het permeaat van de nanofiltratie is
nauwelijks meer opgeloste organische stof
(DOC)aanwezig. Hierdoor wordt de actieve
koolkolom niet meer voorbeladen en isde concurrentie voordeapolaire organische microverontreinigingen afwezig. Gevolg isdat de
prestaties van actieve kool behoorlijk toenemen. Decontacttijd kan omlaag naar drie
minuten (lagere investeringen) en de looptijd
neemt ook aanzienlijk toe(lagere regeneratiekosten) 2 '''. Bovenop de kolom is voldoende
ruimte voorde noodzakelijke conditionering
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doormiddelvanmarmerfiltratie. Dekolom
hoeft naarverwachtingnooitteruggespoeld te
wordendoordelagedeeltjesbelastingendoor
delagebiologischegroei.
Drieafvalstromen zijn uit hetproceste
verwachten:
• regeneratievloeistofvandefluidizcd zwakzure kationenwisselaar.
Alsmetzoutzuurgeregenereerd wordt,
ontstaat eenoplossingmetcalciumchloride.

Tab«!2.

VcrwydcnngsTcndemcmenvangeneesmiddelenindemeebelangnjktcbamèresindezmvenngsopzet.

stof

%verwijdering nanofiltratie

% verwijdering combinatie
nanofiltratie enGAC

69
83
96
46

99
98
99
98

-

-

87
«5

>99
>99
96
>99
>99
>99
>99
>99
99
99
99
>99
>99
>99

fenazon / antipyrine
ammopyrine
ibuprofen
fenoprofen
ketoprofen
clofibricacid
bezafibrate
terbutaline
salbutamol
clenbuterol
pindolol
propanolol
atenolol
metoprolol
naproxen
carbamazepine
gemfibrozil
cyclophosphamide
Sotalol
pentoxyfilline
diclofenac

Tabel3.

50

5»
37
74
93
29

67
3<5
33
35
48
56
>99
97

Acritvtkooljiïrrant.
calciumnitraat bestaan waarschijnlijk
mogelijkheden indetuinbouw,alsvoedingsoplossingindesubstraatteelt;
• hetbackwash-water vande ultrafiltratie.
Ditwaterbevatuitsluitenddezwevende
bestanddelen vanhetoppervlaktewater in
geconcentreerdevorm(ongeveertienmaal
geconcentreerd).Lozenophetoppervlaktewaterofophetrioolligtvoordehand;
• hetconcentraatvande nanofiltratie.
Dezeafvalstroom bevathogeconcentraties
organischstofenzout.Hetiseenlastigeafvalstroom.Inhetexperiment iseenrecoveryvan
97procent nagestreefd. Diewerdzonderproblemengehaald(zieafbeelding 3).Verder
onderzoekmoetuitwijzen waardegrensligt
vanhetverderbeperkenvandeconcentraatstroom.Alsdeafvalstroom echtkleinwordt
(bijvoorbeeld kleinerdaneenprocent),valt
indampenmet restwarmteteoverwegen.

>99

ConcentrantMTBE,ETBEenTAMEnameedagendoseren.

ethyltert-butylether(ETBE)(g/l)
methyl tert-amylether(TAME)(g/l)
methyl tert-butylethcr(MTBE)(g/l)
tert-butanol(TBA)(g/l)

Tab«!4.

Alsmetsalpeterzuur wordtgeregenereerd,
ontstaat eenoplossingmetcalciumnitraat.
Voorbeidesoorten reststromen wordtopdit
moment naarafzetmogelijkheden gezocht
doordeReststorTcnunie,insamenwerkingmet
tweewaterleidingbedrijven enKiwaWater
Research.Calciumchloridezouveilig(enduurzaam!)kunnen wordengeloosdopzee(viaeen
schipofeenpijplijn).Ookwordtgekeken naar
hethergebruik ineenfabriek waarzuiver
calciumchloridewordtgeproduceerd.Voor

voeding
nanofiltratie

permeaatvan
nanofiltratie

6A
7A
9.5
37*

5,6
6Jt
9,8
43*

effluent
vanGAC
0,72

0,63
4,7
43*

Eenzurgrovekostenscharnn,g.

proces
kosteneurocent
opmerking

FIEX

ultrafiltratie

nanofiltratie

15
zonder afzet
tegenerant

15
<J5l/m:.h

15
40l/m2.h,
97%recovery,
zonder afzet
concentraat

marmerfiltratie/GAC
5
contacttijd
GAC3minuten.

Resultaten
Deexperimenten zijn uitgevoerd inhet
laboratorium vandevakgroepgezondheidstechniekvandeTUDelft. Dit laboratorium
heeft beschikkingoverversoppervlaktewater
uitdenabijgelegen Schie.Desamenstelling
vanSchiewaterstaatintabel 1 samenmetde
waterkwaliteit naionenwisseling.FIXverwijdencalciumenmagnesiumenvoegt natrium
toe(natrium isafkomstig vaneen natriumbicarbonaatdoseringenwordt laterweergrotendeelsverwijderd indenanofiltratie).DOC
wordt niet verwijderd.
Gedurendedelooptijd vanhetexperiment
werdendeprestatiesvanvooraldeFIX,de
ultrafiltratie ennanofiltratie onderzocht.De
fluidizcd ionenwisselaar werktevanafhet
begineigenlijkzonderproblemen.Denageschakeldeultrafiltratie kongedurendetwee
wekenbedrevenwordenbijeenfluxvan
H20
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Ultrafiltratie
65l/m2/h,zonder inlinecoagulatieenmet
alleenelkevijfuureenenhanced backwash
metloog(zieafbeelding 2).Dezeprestaties
mogenalseendoorbraak worden beschouwd
opditgebied.Ookdenanofiltratie vertoonde
geentekenenvanvervuiling,ooknietbij97
procent recovery(zieafbeelding3).
MedeinhetkadervanhetBTO-project
'Q21-rer.enr.ie'isopdeinstallatieeenmixvan
organischemicroverontreinigingen gedoseerd
gedurendeeenaantaldagen.Navierdagenis
deconcentratie indevoedingeninhetpermeaatgemetenvandegedoseerdestoffen (zie
tabel 2). Hetblijktdat bijna allestoffen uitstekendwordenverwijderd.Overhetalgemeen
wordendeapolairestoffen goed verwijderd
metGACendepolairegoedmet nanofiltratie.
Slechtseenkleinegroepstoffen sliptdoorde
combinatienanofiltratie-actieve koolfiltratie
heen:dezeerkleinepolaireorganische stoffen
meteenmolecuulgewicht kleinerdan100

dalton.Omdezestoffen teverwijderen zoueen
membraanmeteenlagere cut-off-waarde
gekozen kunnen worden(omgekeerdeosmose)
ofzounogeenanderevcrwijderingsmethode
gezocht moetenworden.Bijdeactievekoolis
alleendeverwijdering opzeerkorte termijn
onderzocht.Bijactievekoolgaatheterechter
ookomwanneerstoffen gaandoorbrekenen
wanneerdekoolmoetworden geregenereerd:
snelledoorbraak brengt hogerekostenmet
zichmee.Omdedoorbraak teonderzoekenis
eenlangetermijnexperiment nodig.
Medeinhetkadervanhet BTO-project
'verwijdering MTBE'iseendoseerexperiment
metMTBEenvergelijkbare stoffen uitgevoerd
(zietabel 3). Duidelijk isdatdezekleinepolaire
organischemoleculen onvoldoende verwijderd
worden.Eenoplossinghiervoor kanzijnom
eenmembraan tekiezen meteenlagerecutoff-waarde diewelvoldoenderetentie heeft
voordezemoleculen.

deeltjesconcentratie vanhetproduct iswaarschijnlijk zeerlaagendemicrobiologischestabiliteit hoog.Deafvalstroom vandeionenwisselaarisinonderzoekbijde Rcststoffcnunie;
hetbackwashwater vandeultrafiltratie levert
geenprobleem op.Deproductievanconcentraatvandenanofiltratie dientverder beperkt
tewordendoorderecoverynogteverhogen.
Hetoverblijvende concentraat blijft eenproblematischeafvalstroom. Dekostenvande
zuiveringvanditconcentraat bedragencirca
50eurocentperkubiekemetergeproduceerd
water.Ditiscompetitieftenopzichtevande
huidigezuiveringvanoppervlaktewater. ^
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ASTRASANDjcontinue (bio)filtratie
v—'
• Biologische (de)nitrificatie en polijsting van afvalwater
• Kringloopsluiting
• Proceswaterbereiding uit oppervlaktewater
• Spoelwaterbehandeling in de drink- en proceswaterbereiding
• (Biologische) zijstroomfiltratie in koelwatercircuits
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