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Zuiveringstechnieken
vaakvergetenbij
efficiënt hergebruik
vanwater
Gezuiverdafvalwater moetvoorhergebruikgeconditioueerdwordennaardeeisendieproceswater
steltquabereidingenkwaliteit.Debiologischezuiveringneemtingevalvanajvalwaterhergebruik
eencentralepositieindewaterketen in.Daardoorisveelwinsttehalendoor,naasthergebruikvan
chemischeadditieven,debiologieteoptimaliserenenteconditionerennaardevoorwaardenvanhet
proceswaterendebereidinghiervan.Aandehandvanpraktijkvoorbeelden wordtgeïllustreerdhoede
biologievandeafvalwaterzuivering endeproceswatertechnologieelkaarbeïnvloedenenhoeoptimalisatievanbeidenkanleidentoteenstabtelere bedrijfsvoering.
Hetefficiënt gebruikvanwaterinde
procesindustrie staat allangetijd inde
belangstelling.Projecten omwater opnieuw
intezettenofhet verbruikervansterk terug
tedringenzijn volopinuitvoering.Enerzijds zijn dezeprojecten kostengedreven,
anderzijds bestaatdewensom onafhankelijk vandeoverheidofanderepartijen te
kunnen blijven produceren.Eenmeer
idealistisch uitgangspunt, namelijk duurzaamondernemen speeltookeenbelangrijkerol,maar wordttochmet nameopde
baten afgerekend.
Somsleidendezeinspanningen om
tegen lagerekostenenminder milieubelastingtekunnen produceren tot baanbrekendenieuweprocestechnologieën ofintensiveringvanbestaandeprocessenmet minder
water.Vaakblijken traditionelezuiveringstechnieken noodzakelijk omhergebruikvan
proceswater mogelijk temaken.Dezezuiveringstechnieken, zowelconventioneleof
nieuwebiologische afvalwaterzuiveringen,
worden centraalopgenomen indekringloop.Eenefficiëntere en betrouwbare
bedrijfsvoering vandezezuiveringstechniekenisdanvangroot belangvoorhetbewakenvande proceswaterkwaliteit.
Veelonderzoek isuitgevoerd naarde
optimale fysische enchemischeconditioneringvanonbehandeld watervoordeproceswaterbereiding.Veelminder isbekendover
conditioneringvandebiologievande afvalwaterzuivering enoverderelaties tussende
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biologieendefysisch-chemische eigenschappenvanhettebehandelen water.Deze
zijn vooralvangrootbelangvoor hethergebruiken vanheteffluent vaneen afvalwaterzuiveringsinstallatie.

Conventionele zuiveringstechnieken
SappiinMaastricht produceert hoogwaardigegecoatepapiersoorten.Het
gebruikteMaaswaterdat voorbehandeld
wordt metflocculanren, zuiverthet bedrijf
doormiddelvanzandfiltratie.Omdepro-

HetjabriekscomplexvanSappiaandeMaasmMaastricht.
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ductiekosten verder teverlagen wilSappide
innamevanwateruitdeMaasmet35procentverminderen doorheteffluent vande
zuiveringsinstallatie indeproceswaterbereidingintezetten.Hetbedrijfzuiverthaar
afvalwater indecentrale afvalwaterzuiveringvanhetE-water-project inderegio
Maastricht.DezuiveringvanSappiverwerkt
naasthaareigenafvalwarerwater een
nitraatrijke afvalwaterstroom vanCIBASpecialChemicalseneenkleurstofrijke afvalwaterstroom vanMeerssen&PalmPapier.

Inzet effluent als proceswater
BRCC-Milieugroepbv.,diereedsenkele
jaren hetbeheervandebiologische afvalwaterzuiveringondersteunt, heeft een onderzoekuitgevoerd met hetdoel veranderingen
indeproceswaterkwaliteit tevoorspellen
wanneereffluent alsproceswater wordt
ingezet.
Vangrootbelangindeproceswaterbereidingiseengoedverlopende flocculatie en
eenstabieleslibdeken.Deaandachtspunten
vanhet proceswater zijn met namede
scaling-enbiofoulingpotentie van het
proceswater.Vanbelangrijke procesparametersisaangegeven waarenwanneer zij
gemeten moeten wordenentussenwelke
grenswaarden zijmogenvariërenzonderde
proceswaterbereiding enproceswaterkwaliteitnegatieftebeïnvloeden.Uithet
onderzoekblijkt datzowel microbiologische
alschemischeparameters vandeawzivan
invloedzijn opdeproceswaterbereiding. Om
deproceswaterkwaliteit tewaarborgen is

gekozenvooreenstapsgewijze opschaling
vanhet hergebruik vanhet effluent.

Proceswaterkwaliteit
Heteerstewaar iedereenaandenktals
biologischegezuivetdeffluent gekoppeld
wordt aanproceswaterbereiding isdeuitspoelingvanzwevendestoffen zoalsactief
slibenlossebacteriën.Ditkan aanleiding
geventotbiofouling indeproceswaterleidingen.Doordewaterzuiveringzooptimaal
mogelijk tebedrijven, vermindertdekansop
uitspoelingvanzwevendestofsterk.Daarnaastvindencontinue troebelheidmetingen
vanheteffluent plaats.Opdezewijze stuurt
mendehoeveelheid effluent dieindeproceswaterbereidingwordt ingezet,zodat
doorslagvanbiologischmateriaalnaarde
zandfilters eneventueledoorslagnaar het
proceswater kanworden voorkomen.
Naastbiofouling wotdt descalingpotentievanheteffluent nauwkeutiggevolgd.Dit
isnoodzakelijkomdeafzetting vanzouten
indeproceswaterleidingen tevoorkomen.
Debacteriënindeawzispeleneenbelangrijkerolindehardheid vanheteffluent. Door
deomzettingvanafbreekbaar materiaalin
kooldioxideisdeconcenrratie opgelostecarbonateninheteffluent aanzienlijk hoger
dan inhetonbehandeldeMaaswater.De
hierdoor toegenomen hardheid vanhetproceswaterwordtdoorSappialsvoordeligvoor
deproductiebeschouwd.Hetzorgt namelijk
vooreenconstante!gebruik vanchemicaliën
inde papierproductie.
Detoepassingvandenitrificatie inde
awzivanSappiMaastricht resulteert ineen
significatie stijging vandepHvanhet effluent.Daarnaast isdeconcentratiezouten in
heteffluent aanzienlijk hogerdan in het
Maaswater.Doordehogerehardheid,pH,
zout-ensulfaatconcentraties inher effluent
neemt descalingpotentie vanhet proceswatertoe.Omafzetting vanzoutenindeproceswaterdistributieleidingen tevoorkomen
wordrdescalingpotentie(LangelierenRynzar-index)vanhet effluent regelmatig
bepaald.

Proceswaterbereiding
Indebereidingvanproceswater isde
floccularie vangesuspendeerd materiaal met
behulpvanflocculanten onontbeerlijkvoot
eengoedverlopendezandfiltratie. Daarnaasr
moetdeflocculanten doseringom kostentechnische tedenengeminimaliseerd worden.Heteffect vaneffluenthetgebruik opde
flocculantendosering kan tweezijdig zijn.
Enerzijds zaldetemperatuur vanherproceswaterverhoogd worden enoverhetjaar
minder variëren.Dirverhoogtde efficiënrie

PilotinstttllorievoordeoptimalisatievandeMBR-teclmolo.gie.

vanflocculatie.Anderzijds kanhethogere
CZV-gehakeinheteffluent in vetgelijking
tothetMaaswater verstorend werken ophet
flocculatieproces watweeraanleidingkan
geventoteenverhoogd verbruik van flocculanten.
SindseenpaarwekenzetSappiMaastrichteffluent inbijdebereidingvanproceswater.Dehoeveelheid effluent wordtstapsgewijsopgevoerdzodatdeontwikkelingvan
belangrijke paramerers voordeptoceswatetkwaliteit ende proceswaterbereiding
gevolgd kanworden.Deeerste resultaten
zijn positief zoweldekwaliteit vanhetproceswareralsdeproceswaterbereiding zijn
stabiel.

Nieuwe zuiveringstechnieken
Datdetelatietussendemicrobiologieen
fysische enchemischeeigenschappen van
nieuwezuiveringstechnieken eengroterol
speelt,komtnaar voren in praktijkstudies
dienaarmembraanbioreactotenzijn uitgevoerd.Omdat uitspoelingvanactiefslibin
MBR'sonmogelijk is,werden dezereactoren
inhetverledenbedrevenzonder veeloogte
hebbenvoordemicrobiologie.Dit leiddetot
groteproblemen zoalstoenamein filttatieweerstand doorvervuilingvande membraneneneensterkverhoogd energieverbruik
dat nodigwasvoordeinbrengvan zuurstof
InbepaaldegevallenbleekhoogpolymeerCZVvanmicrobiologische oorsprong
verantwoordelijk rezijn voordezeproblemen.BekendisdarbacteriënondereenaantalconditiesCZVuitscheiden.Eenaanzien-

lijkdeelvanhetCZVinheteffluent van
conventionele awzi'sisafkomstig vanbacteriënennietditectafkomstig uit het influent.
Hetgaatomallerleistoffen, zoalseiwittenenhumuszuren.Behalvedatdeze stoffen
wordenopgenomen indetotale heffingkosten levetenzeinconventionelezuiveringsinstallatiesgeenprobleem op,omdatze
uit hetsysteemverwijderd worden.Vooral
dehoogpolymèremoleculendiedoorde
membranen worden tegengehouden, zijn
slechtafbreekbaar enhopenzichopin het
systeem.Dezestoffen variërenin hydrofobiciteitenverminderen deefficiëntie vande
zuurstofoverdracht stetk,waatdoordeenergiekostenvoorhet inbrengen van zuurstof
oplopen.Daarnaast adsorberen sommige
vandestoffen snelaandemembranen, zodat
zicheenlaagvormtdiefouling conditioneert.
Dejuiste conditioneringvandemicrobiologieinMBR-systemen,zoalsjuisteslibleeftijden en-gehalten kunnen problemen
voorkomen.
Bovensraandecasesillustreren dateen
gedegen inzicht indeprocestechnologie
aanzienlijke verbeteringen kanopleveren in
het functioneren vanzowel convenrionele
zuiveringsrechnieken ineennieuweofreeds
bestaandesituatie alsvandemeest innovatievezuiveringstechnieken, f
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