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lijk van de omstandigheden, tussen 20en
40l/m 2 .h. Voorde membraanbeluchting van
ZENON iscirca 0,35Nm3/m 2 .h (ZWsood)

Membraanbioreactoren
inGroot-Brittannië

benodigd, voor KUBOTAcirca 0,50-0,75
Nms/m 2 .h, uitgaande van het dubbeldekkersysteem. Over energie- en chemicalié'nverbruik isgeen informatie beschikbaar.
De membranen van ZENON kennen een
kleiner ruimtebeslag. In vergelijking met

Op 1cïapril jl. LshetSTOWA-werkrapport 'VanStonehenge totmbr,waarin eengroot [and 'klein'

een dubbeldekketconfiguratie van KUBOTA

kan zijn'*overenkele membraanbioreactoren in Groot-Brittannië verschenen. Dit rapport isgeschre-

isvoor deZENON ZW50odmodule halfzo

vendoordeelnemersaan eenSTOWA-studiereis(tienwaterschappen envijfadviesbureaus) eind

veel ruimte nodig. Voor de membranen van

vorigjaar en isgebaseetd opzowel informatie van leveranciers engebruikersalsopeigen constaterin-

ZENON wordt geadviseerd om bij ruw afval-

gen. VoordeNederlandse situatiezijn met name het/unctioneren enonderhoud van de membraanin-

water uit tegaan van een fijnrooster met

stallaties endevoorbehandeling interessant. Het biologische processpeeltin Groot-Brittanniëeen

gaatjes van 0,75àéén millimeter (met voor-

beperkte rol,omdat demeeste membraanbioreactoren daar alleen ontworpen zijn voordeverwijde-

bezinking isdrie millimeter mogelijk). Voor

ring van BZVenzwevendestoj envoordebacteriologische kwaliteit. In dit artikel worden de bevin-

de membranen van KUBOTA ishet advies

dingen samengevat.

uit tegaan vangaatjes van drie millimeter
zowel voor ruw als voor voorbezonken afvaltratie met 0,4 (Jm).Beide membranen zijn in

water. Een bypass van het fijnrooster is uit-

heeft capillaire membranen (ultrafiltratie

de praktijk beproefd en betrouwbaar geble-

gesloten, omdat daarmee de membranen

met 0,04 |Jm), een soortgelijke reactor van

ken.De toegepaste netto flux voor beide sys-

worden vervuild en zelfs kunnen worden

KUBOTAbevat plaatmembranen (microfil-

temen is vergelijkbaar en varieert, afhanke-

beschadigd. Een roostergoedwasser is zinvol

Een membraanbioreactor van ZENON

Devcrwijderingscapaciteit(ïolog)vanprocessentoegepastbijdebehandelingvanoppervlaktewatervoordeverwijdering vanmicro-organismen.
merk

ZENON

reiniging

frequentie

backpulse

één maal per

duur per tank

chemicaliën?

actie

20à40 seconden

permeaat terugpompen in de membraaninstallatie

20à70 minuten

pomp MBR-tank leeg,backpulse met reinigingsvloeistof

vijfà tien
minuten
maintenance

éénmaal per

cleaning (met

tweeweken

(excl. leegpompen)

Ja

(30seconden) met NaOCl(500ppm), wachten (éénà
vijf minuten), herhaal dit zes keer met NaOCl, flush met

legeMBR)

petmeaat (tweeminuten), herhaal de backpulse en wachttijd
met cittoenzuut (1.000ppm, bij hoge hardheid of ijzerdosering
i.v.m.fosfaatverwijdering)
recovery cleaning

één maal per

zes tot twaalfuur

viet àzes

permeaat uitzetten en blijven beluchten, MBR-tank leegpompen ja
backpulse teinigingsvloeistoftot deMBR-tank halfvol is,

maanden

MBR-tank aanvullen met permeaat, laat demembtanen staan
voor zestot twaalf uut

merk

KUBOTA

reiniging

frequentie

flushen beluchtings- één maal per
systeem

duur per tank
één àtwee minuten

dag

chemicaliën?

actie
lucht doot de beluchtingselementen naar aparte afvoer sturen,
waardoor viavenruri-werkmg deslibaangroei in degaatjes van
degrove beluchtingselementen wordt weggespoeld (permeaat
isafgesloten)

relaxatie

éénmaal per

15à30 minuten

permeaat afsluiten en zwaarder beluchten

1,5àtwee uur

stop permeaat en beluchting, vul membraancassettes met

dag
chemische

één maal per

reiniging

zes maanden

reinigingsoplossing, wachten (één uur),laar reinigingsvloeistof
uit installaties lopen, flushinstallatie voor30 minuten
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Het rapport behandelt deervaringen metdriemembraanbioreactoren inGroot-Brtttannié', namelijk v.l.n.r.die inPorlock,Lowesto/tenWestbury.

omdehoeveelheid roostergoed teverminderenenBZVtesparen voorherproces.De
werkingvandemembranen isgevoeligvoor
vet,emulsiesensiliconen.HogepHenzouten kunnen scalingveroorzaken.

Beheer en onderhoud
Hetslibgehalte indemembraanbioreactoren wordtdoorgaansingesreld tussen10
en20g/l.Ineenextremesituatie bleekzelfs
bij30g/l deeffluenrkwalireir goed re blijven.
Debetrouwbaarheid enkwetsbaarheid van
demembranen blijkt geen probleem tezijn.
Indetabelstaan de reinigingsmethoden
voorbeidesoorten membranen.
Bijbeidesystemenvindtde halfjaarlijkse
chemischereiniginggrotendeels handmatig
plaats.Inspectienavijfjaar wordr handmatiguitgevoerd.Redundanriezit bijdeBritse
installaties alleenopde membraanstraten,
waarbij demembraanunits wegensdenoodzaakrorreinigenmetextracapaciteit zijn
uitgevoerd.Deoverigeonderdelenzijn bij
dezeinstallaties niet redundanr uitgevoerd.
Hetbeschikbaregrondoppervlak voor
rwzi's isvaakklein,zodarherzuiveringspro-

ZENON.

cesineencompacteinstallatieplaats moet
vinden(Porlock).Ditleidt toteenzeereenvoudigeconfiguratie bestaande uitéén
beluchtingstank waarinrevensdemembranenzijngeplaarsr.IndeBritse installaties
levertdemembraanbeluchting een significantdeelvandezuurstofinbreng. Verderviel
opdatweinigmembranen uirvallen door
beschadiging.Dezuiveringspresraries vande
membraanbioreactoren warengoed.
Schuimvorming rreedtopbij opsrarrendoor
calamiteuze lozingen vanindustrieel afvalwater.Dat betekenteenextra hogerandop
deactief-slibrank en(dejuiste) anti-schuimmiddelen toepassen omschuimvorming re
verminderen.
Deopstart vaneen membraanbioreactor
(naenten)neemtzesrorachrweken in
beslag.Voorhet beheerzijn SCADA-trends
vandepermeabiliteir onmisbaar.Voorde
opleidingvanoperators moetvoldoende tijd
beschikbaarzijn,ookmet betrekking tot
beheerenonderhoud. Meerdaneenswordt
benadrukr, darherzaakishet bedienend
personeel,hetwachtdienst doend personeel
endeonderhoudsdienst vaneenadequate

opleidingtevoorzien.Herisrevenswenselijk herpersoneelvroegtijdig bij het project
(ontwerp,bouw)tebetrekken.

Inzicht neemt toe
Het inzichrenverrrouwen indemembraaninsrallaries isdoordeervaringenkennisinGroor-Brittannië toegenomen.De
strengereeffluenteisen inNederland zijn
vaninvloed opheronrwerpende bedrijfsvoeringvaneenMBR-installatie.Daardoor
zijn deBritseMBR'sniet inalles representatiefenblijven eronzekerheden.Tenaanzien
vandezelaatstepunten moet veelkennis
worden gehaald uirdeNederlandse pilotonderzoeken. I{
Berend Reitsma (Tauw)
CoraUijterlinde (STOWA)
*STOWA-werkrapport2004-W-02: 'VanStonehmgctotmor,
waarineengrootiand'klein'kanzijn'[ISBN90.5773.244.0]

KUBOTA.

Permeate header
Membrane panel
Membrane case

Diffuser case
Diffuser

H20

11-2004 I 6 1

