ACHTERGROND

VERGELIJKING BEVERWIJK, HILVERSUM EN MAASBOMMEL

geproduceerde permeaat deEPS-concentratiegemeten.Hiermeekangecontroleerd
wordenofdealgemeen aanvaarde hypothese
datEPSverantwoordelijk isvoormembraanvervuiling,steekhoudend is.Hetsymposiumweidgebruiktomsamenmetalle
bettokken partijen (ingenieursbureaus,
waterschappen) deresulraten tebediscussiè-

Groteverschillen in
filtreerbaarheid slib in
pilot-MBR's

Demetingen vondenzoalsgezegd plaats
bij derwziMaasbommel (Zenon),rwzi
Hilversum(Kubota)enrwziBeverwijk
(Huber).Bijiederepilotinstallatie werd
sreedseenmonster vancirca25liter actiefslibgetapt envervolgensinde filtratiekarakteriseringsinstallatiegefiltreerd. Deresultatenwordengepresenteerd alsadditionele
filtratieweerstand tegen het geproduceerde
volumepermeaat Bijiedereinstallatieis
getracht eenkritischefluxtebepalenenis
eenseriestandaardmetingen verricht om
vergelijking metandereinstallaties mogelijk
temaken.

Uiteenkarakterisenngsmethodevoordejiltreerbaarheidvanslibinmembraanbioreactorenkomen
aanzienlijkeverschillennaarboventussendepilotinstallaticsmMaasbommel,HilversumenBeverwijk.Deverschillenkomengoedovereenmetdeactuelebedrijfsvoeringsresultaten terplekke.Deverschillen komenzowelvooronderstandaardconditiesalsbijvariabelejlux.DeEPS-metingen(extracellulairepolymèresubstanties)biedentendeleeenverklaringvoordegemetenverschillen,
voornamelijk indeverschillen tussenHilversumenBeverwijkenerzijdsenMaasbommel anderzijds.
Gezochtwordtnaareenbetereverklaring.Deresultatenvanhetvergelijkendonderzoekvandedrie
pilot-MBR'swerdenopi5junijl. opdeTUDel/ttijdenseenminisymposiumgeprcscnteerd.
TUDelft voertsamenmetDHVWater
onderzoekuit naar filtratiekarakteristieken
vanactiefslibuit membraanbioreactoren.
Hiertoeiseenmeetmethode ontwikkeld die
hetmogelijk maaktomeenduidigaanslibfiltratie temeten.Incombinatie met fysischeenchemischeslibanalyses levertdit
informatie opwaatmeehet inzicht inde
oorzakenvanmembtaanvervuiling wordt
vergroot.Alsonderdeel vanditonderzoekis
ditvoorjaar, vanfebruari totmei,eendtietal
membraanbioreactoren vergeleken met
betrekkingtotdefiltreerbaarheid vanactief
slib.

maaldaagsonderzocht op filtreerbaarheid.
Daarnaast werdindewaterfase enhet

Beverwijk.

DedoorTUDelfrgebouwde filtratiekarakteriseringsinstallatie werdopde
betreffende locatiesgeïnstalleerd.Vervolgenswerdgedurendeongeveer tien dagen
actiefslib uitelkeinstallatie dtietot viet
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VergelijkinggemiddeldejiltratiecurvenvoordrieMBR-pilotinstallaties.
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VergelijkingvanfiltreerbaarheidvandedrteMBR-ptlotinstallariesbij
oplopendejlux.
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DeconcentratiesgeaccumuleerdEPSinie
driemembraanbioreactoren.

Inafbeelding 1 zijn deresultaten vande
seriesstandaardmetingen uitgezet.Hierin
komendeverschilleninfiltreerbaarheid duidelijktotuiting.HetslibinMaasbommel
geeft alsnelhogeweerstanden, terwijl het
slibinHilversum onderdegegeven omstandigheden (flux=80l/m2h,crossflowsnelheid=
1m/s)vrijwelgeenvervuilinggeeft. Hetslib
inBeverwijk ligthier tussenin.
Maasbommel.
Vooriedereinstallatie koneengemiddelde filtreerbaarheid vastgesteld worden.
Daarnaast blekenzichafen toe aanzienlijke
variaties overeendagvoortedoen (niet
getoond).Dezevariatieskunnen totnu toe
nietafdoend verklaard worden.

Kritische flux
Determ 'kritische flux' wordt algemeen
gebruikt omdiewaardevan permeaatflux
aanteduiden waarbij geenverhogingvande
vereistetransmembraandruk optreedt.Met
anderewoorden:geen membraanvervuiling.
Theoretisch kanditverklaardworden door
aantenemendat onderdezeomstandighedendeaanvoervanvervuilendestoffen naar
hetmembraan zokleinisdatzeineven-

ifilversum.

wicht ismetdeafvoer alsgevolgvande
crossflowsnelheid. Hetblijkt datvoorelk
vandedrieinstallatieseendergelijke flux
bepaaldkanworden,waarbij gedurende
minimaaleenhalfuur zonder terugspoelen
ofanderszins ingrijpen gefiltreerd kon worden.Ookhierwerddezelfde volgordegevondenalsvoordefdtreerbaarheid: 'Hilversums'slibisbij circa80l/m2hnog onbeperkt
tefiltreren, 'Beverwijks'slibbij ongeveer65
l/m2henbij'Maasbommels'slibligtdekritischefluxrond25l/m2h.

lendefluxen deweerstand na 15l/m2permeaatproductie rebepalen,kaneen vergelijking
gemaakrwordenvoordedrie installaties
voorwatbetreft hun gevoeligheid voor fluxvariaties.Eénenanderisweergegeven in
afbeelding 2.
Inhergemetenfluxbereikiseengrote
spreidingtezienvanweerstandsopbouw na
15 l/m2permeaatproductie.Afhankelijk van
desamenstellingvanhette filtreren slibwatermengsel zaldezecurveeen verschillendevormenligginghebben.

Fluxvariaties
Doorvande filtratiecurven bijverschu-

EPS-metingen
Behalve filtreerbaarheidsmetingen is
ookonderzoek verrichtnaarhet verband
tussenextracellulairepolymèresubstanties
en filtreerbaarheid. Inditonderzoekzijn de
EPSgemeten alsproteïnesenPolysacchariden.AangezienEPSveelalinverband wordengebracht metmembraanvervuiling,is
dehoeveelheidervanindewaterfaseen het
permeaat bepaald.Hetverschiltussen deze
tweeisdehoeveelheidEPSdieinprincipe
beschikbaar isvoorhetvormenvanmembraanvervuiling.Hetblijkt datdezehoeveelheidinMaasbommelbeduidend hoger ligt
dan inHilversum enBeverwijk, terwijl het
verschiltussendezelaatstetweeeenstuk
kleiner is.C
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